เทศบาลนครนนทบุรี
เขต/อาเภอ เมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

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

- ซอย- ถนน- แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี -

พื้นที่

38.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

255,245 คน

ชาย

120,480 คน

หญิง

134,765 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1
คาแถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี

บัดนีถึงเวลาที่คณะผ้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลนคร
นนทบุรีอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผ้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 8,788,358,100.44 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 5,999,093,125.60 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 1,434,386,476.38 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 49 โครงการ รวม 175,337,646.30 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผกพัน จานวน 208 โครงการ รวม 429,025,768.76 บาท
1.2 เงินก้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 1,844,017,602.40 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

170,030,766.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

41,228,248.44 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

29,644,685.35 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

1,481,391.09 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

40,340.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

1,052,180,122.12 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

549,412,049.00 บาท

งบกลาง

จานวน

304,890,319.18 บาท

งบบุคลากร

จานวน

314,483,162.00 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

287,068,220.33 บาท

งบลงทุน

จานวน

14,432,953.17 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

31,827,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 29,881,975.82 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 952,701,654.68 บาท ประกอบด้วย

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 23,450,740.27 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 1,507,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินก้ จานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
รายรับจริง

จานวน

32,140,602.95 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

17,844,075.56 บาท

กาไรสะสม

จานวน

14,267,900.99 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ก้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

112,302,353.69 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

132,547,900.00 บาท

รายรับจริง

จานวน

14,853,629.09 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

8,836,207.79 บาท

กาไรสะสม

จานวน

6,049,821.30 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ก้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

15,293,667.65 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

5,605.60 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

68,683,700.00 บาท

รายรับจริง

จานวน

17,546,449.83 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

623,654.36 บาท

กาไรสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ก้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

12,000,000.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

8,728,197.58 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

8,439,800.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

281,588,675.70

245,000,000.00

245,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

67,896,767.94

48,890,000.00

54,340,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

89,339,901.62

125,359,000.00

60,101,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

5,815,517.47

7,000,000.00

7,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2,360,463.11

2,451,000.00

1,901,000.00

133,060.00

300,000.00

150,000.00

447,134,385.84

429,000,000.00

369,392,000.00

1,466,764,487.67

1,303,000,000.00

1,359,000,000.00

1,466,764,487.67

1,303,000,000.00

1,359,000,000.00

637,355,950.00

728,000,000.00

746,608,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

637,355,950.00

728,000,000.00

746,608,000.00

รวม

2,551,254,823.51

2,460,000,000.00

2,475,000,000.00

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

382,605,290.37

482,265,910.00

497,027,840.00

งบบุคลากร

407,306,797.50

602,749,700.00

580,759,000.00

งบดา นินงาน

472,658,719.37

838,560,300.00

840,111,420.00

12,850,530.91

474,974,090.00

494,351,740.00

งบรายจ่ายอื่น

3,806,000.00

15,690,000.00

17,690,000.00

งบ งินอุดหนุน

43,167,000.00

45,760,000.00

45,060,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

1,322,394,338.15

2,460,000,000.00

2,475,000,000.00

รวม

1,322,394,338.15

2,460,000,000.00

2,475,000,000.00

งบลงทุน

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
2559

2560

2561

หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียม

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยรับจานา

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.00

0.00

0.00

เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%

0.00

0.00

0.00

ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%

0.00

0.00

0.00

บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยรับจานา

รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้อื่น

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่ายจริง
2559

2560

2561

งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

งบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

งบกลาง
รวมรายจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 2
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
2559

2560

2561

หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียม

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยรับจานา

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.00

0.00

0.00

เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%

0.00

0.00

0.00

ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%

0.00

0.00

0.00

บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยรับจานา

รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้อื่น

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 2
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่ายจริง
2559

2560

2561

งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

งบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

งบกลาง
รวมรายจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 3
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
2559

2560

2561

หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียม

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยรับจานา

0.00

0.00

0.00

ค่าขายเศษของ

0.00

0.00

0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.00

0.00

0.00

เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%

0.00

0.00

0.00

ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%

0.00

0.00

0.00

บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยรับจานา

รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้อื่น

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล แห่งที่ 3
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่ายจริง
2559

2560

2561

งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

งบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

งบกลาง
รวมรายจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

305,593,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

163,584,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

382,820,670

แผนงานสาธารณสุข

163,103,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์

8,616,600

แผนงานเคหะและชุมชน

619,961,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

22,963,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

75,153,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

232,647,000

แผนงานการพาณิชย์

3,528,600

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

497,027,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

2,475,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

59,731,200

12,487,000

41,630,000

113,848,200

9,792,000

0

0

9,792,000

49,939,200

12,487,000

41,630,000

104,056,200

112,531,200

31,240,000

22,123,000

165,894,200

ค่าตอบแทน

37,216,200

280,000

3,484,700

40,980,900

ค่าใช้สอย

45,015,000

25,770,000

11,367,000

82,152,000

8,340,000

3,780,000

5,127,800

17,247,800

21,960,000

1,410,000

2,143,500

25,513,500

16,152,650

8,167,800

1,020,900

25,341,350

ค่าครุภัณฑ์

7,952,650

8,167,800

1,020,900

17,141,350

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,200,000

0

0

8,200,000

งบรายจ่ายอื่น

200,000

260,000

50,000

510,000

รายจ่ายอื่น

200,000

260,000

50,000

510,000

188,615,050

52,154,800

64,823,900

305,593,750

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

7,177,000

11,421,000

23,718,000

42,316,000

7,177,000

11,421,000

23,718,000

42,316,000

3,845,000

15,110,000

9,005,000

27,960,000

65,000

1,500,000

1,180,000

2,745,000

3,200,000

11,350,000

4,700,000

19,250,000

580,000

2,260,000

3,125,000

5,965,000

202,000

74,106,000

19,000,000

93,308,000

202,000

74,106,000

19,000,000

93,308,000

11,224,000

100,637,000

51,723,000

163,584,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

19,841,000

97,837,000

35,055,000

3,752,000

156,485,000

19,841,000

97,837,000

35,055,000

3,752,000

156,485,000

4,730,000

81,179,620

56,927,600

5,914,000

148,751,220

360,000

575,000

600,000

212,000

1,747,000

ค่าใช้สอย

1,900,000

41,831,200

49,477,600

4,732,000

97,940,800

ค่าวัสดุ

2,440,000

32,473,420

5,810,000

380,000

41,103,420

30,000

6,300,000

1,040,000

590,000

7,960,000

615,000

10,041,050

7,048,400

0

17,704,450

615,000

9,191,050

6,748,400

0

16,554,450

0

850,000

300,000

0

1,150,000

งบรายจ่ายอื่น

0

17,080,000

0

0

17,080,000

รายจ่ายอื่น

0

17,080,000

0

0

17,080,000

งบเงินอุดหนุน

0

42,800,000

0

0

42,800,000

เงินอุดหนุน

0

42,800,000

0

0

42,800,000

25,186,000

248,937,670

99,031,000

9,666,000

382,820,670

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

13,776,000

15,197,000

30,716,000

59,689,000

13,776,000

15,197,000

30,716,000

59,689,000

2,065,000

34,965,000

44,370,000

81,400,000

ค่าตอบแทน

100,000

120,000

20,386,000

20,606,000

ค่าใช้สอย

700,000

23,722,000

12,706,000

37,128,000

1,240,000

2,850,000

8,475,000

12,565,000

25,000

8,273,000

2,803,000

11,101,000

0

2,170,940

17,983,100

20,154,040

ค่าครุภัณฑ์

0

2,170,940

17,983,100

20,154,040

งบเงินอุดหนุน

0

1,860,000

0

1,860,000

เงินอุดหนุน

0

1,860,000

0

1,860,000

15,841,000

54,192,940

93,069,100

163,103,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

2,033,000

2,033,000

2,033,000

2,033,000

6,578,000

6,578,000

200,000

200,000

6,100,000

6,100,000

278,000

278,000

5,600

5,600

5,600

5,600

8,616,600

8,616,600

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนาเสีย

12,078,000

35,473,000

10,614,000

85,553,000

18,867,000

12,078,000

35,473,000

10,614,000

85,553,000

18,867,000

12,520,000

50,400,000

19,190,000

202,145,000

44,190,000

ค่าตอบแทน

2,100,000

3,500,000

1,050,000

18,205,000

2,600,000

ค่าใช้สอย

2,740,000

9,800,000

12,240,000

115,340,000

24,100,000

ค่าวัสดุ

7,680,000

32,900,000

5,400,000

67,750,000

6,400,000

0

4,200,000

500,000

850,000

11,090,000

64,505,700

0

0

64,426,200

0

64,505,700

0

0

64,426,200

0

89,103,700

85,873,000

29,804,000

352,124,200

63,057,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งาน

งบ
งบบุคลากร

รวม
162,585,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

162,585,000

งบดาเนินงาน

328,445,000

ค่าตอบแทน

27,455,000

ค่าใช้สอย

164,220,000

ค่าวัสดุ

120,130,000

ค่าสาธารณูปโภค

16,640,000

งบลงทุน

128,931,900

ค่าครุภัณฑ์

128,931,900

รวม

619,961,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งบบุคลากร

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

2,572,400

8,521,000

11,093,400

2,572,400

8,521,000

11,093,400

910,000

10,810,000

11,720,000

30,000

600,000

630,000

ค่าใช้สอย

450,000

8,770,000

9,220,000

ค่าวัสดุ

400,000

1,290,000

1,690,000

30,000

150,000

180,000

79,600

70,600

150,200

79,600

70,600

150,200

3,562,000

19,401,600

22,963,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

5,014,200

5,519,000

4,421,000

14,954,200

5,014,200

5,519,000

4,421,000

14,954,200

2,340,000

24,120,000

31,809,000

58,269,000

150,000

250,000

150,000

550,000

1,600,000

18,800,000

31,050,000

51,450,000

540,000

920,000

299,000

1,759,000

50,000

4,150,000

310,000

4,510,000

1,205,800

0

324,000

1,529,800

ค่าครุภัณฑ์

1,205,800

0

324,000

1,529,800

งบเงินอุดหนุน

0

0

400,000

400,000

เงินอุดหนุน

0

0

400,000

400,000

8,560,000

29,639,000

36,954,000

75,153,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

รวม

8,644,000

6,889,000

15,533,000

8,644,000

6,889,000

15,533,000

8,980,000

840,000

9,820,000

730,000

300,000

1,030,000

ค่าใช้สอย

2,500,000

250,000

2,750,000

ค่าวัสดุ

4,300,000

290,000

4,590,000

ค่าสาธารณูปโภค

1,450,000

0

1,450,000

0

207,194,000

207,194,000

0

207,194,000

207,194,000

100,000

0

100,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

100,000

0

100,000

17,724,000

214,923,000

232,647,000

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งานโรงฆ่าสัตว์
2,222,200

2,222,200

2,222,200

2,222,200

1,274,000

1,274,000

34,000

34,000

1,100,000

1,100,000

130,000

130,000

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

10,000

10,000

32,400

32,400

32,400

32,400

3,528,600

3,528,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

497,027,840

497,027,840

497,027,840

497,027,840

497,027,840

497,027,840
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

222,900,000.00

227,414,496.50

240,771,673.67

258,485,241.45

225,000,000.00

-97.78 %

5,000,000.00

3,632,541.41

3,146,440.85

3,462,498.25

3,000,000.00

-96.67 %

100,000.00

18,575,781.00

20,508,882.00

19,640,936.00

17,000,000.00

0.00 %

17,000,000.00

249,622,818.91

264,426,996.52

281,588,675.70

245,000,000.00

116,264.20

118,737.70

113,140.80

500,000.00

-80.00 %

100,000.00

2,110.00

830.00

670.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

751,700.00

818,130.00

755,500.00

650,000.00

7.69 %

700,000.00

2,260,312.20

1,996,532.55

1,540,149.30

1,500,000.00

0.00 %

1,500,000.00

27,430,960.00

24,827,160.00

31,855,940.00

25,000,000.00

20.00 %

30,000,000.00

1,917,150.00

1,734,000.00

1,784,075.00

2,000,000.00

0.00 %

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

964,610.00

1,130,670.00

1,071,140.00

1,020,000.00

0.00 %

1,020,000.00

765,900.00

3,171,680.00

2,877,640.00

712,000.00

42.13 %

1,012,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

52,320.00

50,040.00

44,330.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

0.00

0.00

9,600.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

5,465,100.00

19,724,350.00

14,387,525.00

7,000,000.00

0.00 %

7,000,000.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร

245,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมการแพทย์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
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รายรับจริง
ปี 2559
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

40.00

60.00

540.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

161,940.00

115,620.00

77,840.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

2,520,995.00

2,520,235.00

1,999,550.00

2,100,000.00

-4.76 %

2,000,000.00

3,319,215.42

15,347,146.79

8,367,452.84

6,000,000.00

0.00 %

6,000,000.00

2,047,000.00

2,137,400.00

2,120,800.00

1,500,000.00

33.33 %

2,000,000.00

505,150.00

621,600.00

608,900.00

500,000.00

20.00 %

600,000.00

160,500.00

162,000.00

162,500.00

150,000.00

0.00 %

150,000.00

8,000.00

12,000.00

13,000.00

8,000.00

0.00 %

8,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

26,500.00

21,125.00

29,180.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

34,440.00

22,350.00

22,575.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

49,860.00

59,020.00

54,720.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

48,560,066.82

74,590,687.04

67,896,767.94

48,890,000.00

7,616,074.00

7,179,152.00

7,128,790.00

6,800,000.00

1.47 %

6,900,000.00

119,184,635.69

82,128,084.77

81,558,111.62

118,358,000.00

-55.22 %

53,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

108,000.00

240,000.00

653,000.00

200,000.00

0.00 %

200,000.00

126,908,709.69

89,547,236.77

89,339,901.62

125,359,000.00

7,130,226.81

7,030,927.58

5,815,517.47

7,000,000.00

7,130,226.81

7,030,927.58

5,815,517.47

7,000,000.00

1,083,500.00

452,400.00

197,600.00

800,000.00

-75.00 %

200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

54,340,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

60,101,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

12.86 %

7,900,000.00
7,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่าเขียนแบบแปลน
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รายรับจริง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3,314,259.09

2,183,922.95

2,162,863.11

1,650,000.00

4,397,759.09

2,636,322.95

2,360,463.11

2,451,000.00

98,160.00

80,380.00

133,060.00

300,000.00

98,160.00

80,380.00

133,060.00

300,000.00

9,599,918.08

5,946,646.83

6,314,273.34

5,000,000.00

0.00 %

5,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

455,656,893.92

466,600,625.55

477,992,515.02

430,000,000.00

4.65 %

450,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

311,656,330.76

364,776,024.03

352,491,462.65

300,000,000.00

2.17 %

306,500,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

48,681,401.98

46,061,159.13

45,634,968.78

45,000,000.00

0.00 %

45,000,000.00

ภาษีสุรา

52,807,477.22

53,537,257.73

0.00

50,000,000.00 -100.00 %

0.00

ภาษีสรรพสามิต

113,589,318.88

129,018,492.01

205,367,424.88

120,000,000.00

66.67 %

200,000,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

1,572,247.35

1,870,255.29

1,559,621.07

1,000,000.00

0.00 %

1,000,000.00

1,796,659.28

1,669,191.83

1,603,917.93

2,000,000.00

-25.00 %

1,500,000.00

262,963,524.00

366,582,901.00

375,800,304.00

350,000,000.00

0.00 %

350,000,000.00

1,258,323,771.47

1,436,062,553.40

1,466,764,487.67

1,303,000,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ยอดต่าง (%)
3.03 %

ปี 2563
1,700,000.00
1,901,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

-50.00 %

150,000.00
150,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

1,359,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

321,981,784.00

617,647,695.00

637,355,950.00

728,000,000.00

321,981,784.00

617,647,695.00

637,355,950.00

728,000,000.00

746,608,000.00

รวมทุกหมวด

2,017,023,296.79

2,492,022,799.26

2,551,254,823.51

2,460,000,000.00

2,475,000,000.00

2.56 %

746,608,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

2,132,280

2,132,280

2,132,280

2,133,000

0 %

2,133,000

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รอง
นายก

480,000

480,000

480,000

480,000

0 %

480,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

480,000

480,000

480,000

480,000

0 %

480,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

899,520

899,520

899,520

900,000

0 %

900,000

5,098,680

5,098,680

4,875,433

5,799,000

0 %

5,799,000

9,090,480

9,090,480

8,867,233

9,792,000

15,155,843

13,216,474

16,528,243

33,152,000

-17.98 %

27,189,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

603,065

498,000

537,600

1,953,600

-33.68 %

1,295,600

เงินประจาตาแหน่ง

635,535

552,000

536,800

774,400

0 %

774,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

458,360

456,960

484,680

523,000

-50.29 %

260,000

2,000

0

0

0

0 %

0

12,084,927

12,985,577

13,602,933

19,833,700

-1.85 %

19,467,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

9,792,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-5.99 %

ปี 2563

812,439

712,287

616,424

1,013,000

952,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

29,752,169

28,421,298

32,306,680

57,249,700

49,939,200

รวมงบบุคลากร

38,842,649

37,511,778

41,173,913

67,041,700

59,731,200

95,325

45,700

9,550

35,270,000

0 %

35,270,000

9,750

13,687.5

9,750

30,000

0 %

30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

286,380

291,300

378,680

1,700,000

0 %

1,700,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

154,820

141,347

171,175

274,500

-21.24 %

216,200

546,275

492,034.5

569,155

37,274,500

8,272,905.55

7,102,039.83

6,111,703

0

0 %

0

0

0

0

15,710,000

-1.34 %

15,500,000

369,850

486,875

159,111

1,100,000

0 %

1,100,000

0

0

0

5,000,000

0 %

5,000,000

302,635

887,380

661,215

12,500,000

-55.2 %

5,600,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พานพุ่มเงินพุ่มทอง และพวงมาลา ฯลฯ

0

0

0

15,000

0 %

15,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ฯลฯ

6,000

8,000

10,000

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

5,000

5,000

5,000

100,000

0 %

100,000

46,100

48,600

92,585

100,000

0 %

100,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม

รวมค่าตอบแทน

37,216,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการจัดงานวันเทศบาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี

450,145

447,008

641,566.8

1,500,000

-33.33 %

1,000,000

โครงการปรับปรุงปูพื้นห้องเก็บเอกสาร
ของกองทะเบียนราษฎร

524,900

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

88,143

0

0

0 %

0

3,219,200

4,266,600

3,088,797.2

5,000,000

0 %

5,000,000

โครงการพิธีเปิดอาคารสานักงาน

95,240

0

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น

12,800

89,000

112,800

2,000,000

0 %

2,000,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

765,921

1,769,253

2,149,163

5,000,000

0 %

5,000,000

0

0

0

100,000

0 %

100,000

1,656,075.16

2,942,016.99

2,297,277.17

4,000,000

12.5 %

4,500,000

15,726,771.71

18,139,915.82

15,329,218.17

52,125,000

920,937.59

954,572.43

1,696,504.15

2,000,000

5 %

2,100,000

163,183.9

133,291.86

154,207.34

410,000

0 %

410,000

363,386.09

345,175.9

156,125.07

530,000

13.21 %

600,000

65,654.13

61,286.39

47,517.63

100,000

0 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

170,880.93

276,841.1

204,499.05

445,000

44.94 %

645,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

975,176.39

982,222.5

1,132,851.87

1,300,000

15.38 %

1,500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

0

0

225,000

0 %

225,000

วัสดุการเกษตร

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

370

0

45,000

0 %

45,000

997,296.21

945,100.56

1,533,363.11

2,700,000

0 %

2,700,000

โครงการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม

โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาล
หรือองค์กร เอกชน ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

45,015,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุสารวจ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

12,000

10,000

3,656,515.24

3,698,860.74

4,937,068.22

7,770,000

11,386,817.27

9,195,178.29

9,314,460.83

18,000,000

0 %

18,000,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

907,645.02

980,530.96

635,494.86

1,100,000

0 %

1,100,000

ค่าบริการโทรศัพท์

176,000.01

150,412.13

138,393.1

610,000

0 %

610,000

ค่าบริการไปรษณีย์

612,653

493,632

585,087

1,080,000

0 %

1,080,000

1,341,536.64

1,044,388.54

1,055,091.76

1,170,000

0 %

1,170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

14,424,651.94

11,864,141.92

11,728,527.55

21,960,000

21,960,000

รวมงบดาเนินงาน

34,354,213.89

34,194,952.98

32,563,968.94

119,129,500

112,531,200

เก้าอี้ผู้บริหาร

0

0

0

0

100 %

30,000

เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง

0

0

0

144,000

-100 %

0

เก้าอี้พักคอย ขาเหล็ก

0

0

0

124,800

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

45,000

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน ขาอลูมิเนียม

0

0

0

0

100 %

30,000

เก้าอี้สานักงาน (ผู้บริหาร) ขาเหล็ก

0

0

0

6,500

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน ขนาด 550 x 610 x
800-860 มม.

0

0

15,408

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน ขนาด 660 x 750 x
1170-1300 มม.

0

0

3,745

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน ขาเหล็ก

0

0

0

45,000

-100 %

0

เก้าอี้สานักงานทรงสูง ขาเหล็ก

0

0

0

18,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2563
10,000
8,340,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29

หน้า : 5/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

181,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องเขียนข้อมูลลงชิบ

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

0

0

203,300

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

0

0

208,000

0

0 %

0

เครื่องทาลายเอกสาร

0

0

0

65,000

-100 %

0

เครื่องทาลายเอกสาร (แบบตัดตรง)

0

0

0

0

100 %

120,000

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

0

0

0

0

100 %

5,250

18,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

0

0

0

30,000

0 %

30,000

เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น

0

0

0

75,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 50,000 บีทียู

0

0

0

342,000

-100 %

0

107,856

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้เพดาน
ขนาด 48,000 BTU

1,012,113

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้เพดาน
ขนาด 60,000 BTU

419,440

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
48,000 BTU

50,666

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU

31,565

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 BTU

35,310

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 BTU

67,410

0

0

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้
ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
56,000 BTU

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

55,640

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

0

22,000

0

25,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (กองทะเบียนฯ)

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์บัตรพนักงานหน้าเดียวหรือ
สองหน้า แบบพิมพ์เต็มบัตร

0

0

73,830

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

0

178,500

0

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

0

0

0

100 %

150,000

93,999.5

46,973

293,394

147,000

-100 %

0

ฉากถ่ายรูปสาหรับบัตรประจาตัว
ประชาชน

0

0

0

24,000

-100 %

0

ชั้นวางเครื่องพิมพ์

0

0

0

3,000

-100 %

0

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า
150x60x250 ซม.

0

0

0

0

100 %

38,500

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า
200x60x250 ซม.

0

0

0

0

100 %

35,200

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.83x2.25
เมตร

0

0

0

38,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.53 x 0.83 x
3.80 เมตร

0

0

0

60,000

-100 %

0

0

34,700

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 1.77 x
2.25 เมตร

0

0

0

58,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 1.77 x
2.40 เมตร

0

0

0

65,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.94x1.40
เมตร

0

0

0

25,000

-100 %

0

ตู้นิรภัย

0

0

18,500

0

0 %

0

ตู้นิรภัยแบบ 1 ประตูบานเปิด

0

0

18,500

23,000

-100 %

0

เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก(มือจับ
ฝัง)จานวน 10 ค่ ู

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

0

0

0

425,000

-100 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

0

0

0

0

100 %

42,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ 4 ลิ้นชัก)

0

0

0

0

100 %

39,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น

0

0

0

19,000

-100 %

0

โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
150x60x75 ซม.

0

0

0

56,000

-100 %

0

โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
185x145x75 ซม.

0

0

0

7,800

-100 %

0

โต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่

0

3,740

0

0

0 %

0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

0

0

0

4,000

-100 %

0

โต๊ะวางปริ้นเตอร์ ขนาด 60 x 80 x 75
ซม.

0

0

8,988

0

0 %

0

โต๊ะหมู่บูชา

0

0

0

8,500

17.65 %

10,000

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก

0

0

0

0

100 %

17,000

บอร์ดอะครีลิคติดประกาศในลิฟท์

0

7,062

0

0

0 %

0

พัดลมระบายอากาศ

0

0

0

5,000

-100 %

0

รถเข็นอเนกประสงค์

0

0

13,433.85

10,000

-100 %

0

0

51,000

0

0

0 %

0

2,580,000

0

0

0

0 %

0

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

0

0

0

0

100 %

2,576,000

รถบรรทุก (ดีเซล)

0

0

0

0

100 %

868,000

รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคา
ไฟเบอร์กลาส

0

0

0

1,696,000

-46.91 %

900,400

รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

0

0

781,900

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง

4,975.5

0

0

0

0 %

0

เครื่องป้องกันสัญญาณไมค์หอน

11,877

15,943

0

0

0 %

0

เครื่องมิกเซอร์

0

35,952

0

0

0 %

0

ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล

0

0

0

250,000

100 %

500,000

ชุดไมค์ระบบดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

300,000

ไฟสปอร์ตไลท์

0

0

0

0

100 %

90,000

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับ

0

149,586

0

0

0 %

0

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับ

58,850

0

0

0

0 %

0

ไมโครโฟนสาหรับโพเดียม

27,713

0

0

0

0 %

0

37,878

0

0

0

0 %

0

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

0

0

0

60,000

-100 %

0

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

0

0

0

20,800

284.62 %

80,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

0

0

83,999.28

0

0 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

21,800

-100 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

0

0

0

0

100 %

7,300

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0

0

0

53,000

-100 %

0

39,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องน้าร้อน-น้าเย็น แบบถังน้าอยู่ด้าน
ล่าง

0

0

0

0

100 %

30,000

ชั้นวางของสเตนเลส

0

0

0

40,000

-100 %

0

ตู้ทาน้าร้อน-เย็น

0

0

0

0

100 %

5,500

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต

0

0

0

0

100 %

14,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

บอร์ดอะคริลิก
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29

หน้า : 9/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้ลวกช้อนสเตนเลส

0

0

0

22,000

-100 %

0

เตาอบไมโครเวฟ

0

0

0

0

100 %

13,000

รถเข็นเก็บจานสเตนเลส

0

0

0

22,000

-100 %

0

(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)

0

0

90,000

0

0 %

0

คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จานวน 95,000
บาท

0

0

95,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล (แบบที่ 1)

147,080

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

0

0

206,400

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0

0

0

89,600

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

178,620

215,570

0

30,800

538.96 %

196,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

123,200

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

360,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

35,800

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0

0

0

92,400

72.08 %

159,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0

0

0

110,400

-65.76 %

37,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

0

0

0

34,000

32.35 %

45,000

15,180

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:29

หน้า : 10/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
ขาวดา

0

0

0

0

100 %

36,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2

0

0

0

0

100 %

75,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

0

0

0

0

100 %

2,600

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0

0

0

31,600

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)

0

0

0

45,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
สี ชนิด Network (18 หน้า/นาที)

0

0

0

10,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

11,070

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา แบบ Network แบบที่ 1

19,990

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดา (30 หน้า/นาที)

7,290

7,890

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer)

17,160

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

0

0

0

0

100 %

6,300

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน
(Passbook Printer)

0

0

0

104,000

-100 %

0

30,900

12,800

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0

0

0

11,800

47.46 %

17,400

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

0

0

104,000

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

12,500

280 %

47,500

โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

0

0

941,200

0

0 %

0

โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตร
ประจาตัวประชาชน

0

0

0

1,417,200

-100 %

0

โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตร
ประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย

0

0

0

1,417,200

-100 %

0

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านจอภาพดิจิตอล (Digital Signage
Player)

0

0

0

200,000

-100 %

0

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
HARDWARE / SOFTWARE

0

0

40,000

0

0 %

0

ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)

19,990

0

0

0

0 %

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

0

0

0

126,000

-100 %

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2

0

0

0

69,000

-100 %

0

อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดและ
เก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP

0

0

30,000

0

0 %

0

อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดและ
จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP

0

0

30,000

0

0 %

0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

0

4,900

0

0 %

0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card)

0

0

0

0

100 %

5,600

0

0

319,095.4

0

0 %

0

0

0

0

2,000,000

-50 %

1,000,000

5,281,973

781,716

3,583,593.53

10,114,700

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

7,952,650
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสถานีจอดเรือดับเพลิง
ตลาดขวัญ

0

0

0

0

100 %

7,200,000

โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

0

1,862,354.11

0

0

100 %

1,000,000

โครงการปรับปรุงปูพื้นห้องเก็บเอกสาร
ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจา
ตัวประชาชน

182,970

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

182,970

1,862,354.11

0

0

8,200,000

รวมงบลงทุน

5,464,943

2,644,070.11

3,583,593.53

10,114,700

16,152,650

0

0

0

200,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

200,000

200,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

200,000

200,000

รวมงานบริหารทั่วไป

78,661,805.89

74,350,801.09

77,321,475.47

196,485,900

188,615,050

4,641,649

4,686,650

5,218,766

8,669,000

-15.43 %

7,331,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

67,200

67,200

67,200

332,000

-65.06 %

116,000

เงินประจาตาแหน่ง

80,700

103,400

103,200

182,000

0 %

182,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

207,520

209,040

220,008

236,000

-100 %

0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล การพัฒนาระบบ หรือการ
บริหารจัดการระบบต่าง ๆ

0 %

200,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

1,785

0

0 %

0

3,567,430

3,709,952

3,758,569

3,615,000

30.87 %

4,731,000

92,140

71,220

79,798

157,000

-19.11 %

127,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,656,639

8,847,462

9,449,326

13,191,000

12,487,000

รวมงบบุคลากร

8,656,639

8,847,462

9,449,326

13,191,000

12,487,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

30,000

-100 %

0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

200,000

0 %

200,000

60,030

68,655

98,100

110,000

-27.27 %

80,000

60,030

68,655

98,100

340,000

6,246,257

6,998,422

12,771,970

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

6,713,382

-66.48 %

2,250,000

ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลประจาปี 2561 (Annual
Report)

0

0

0

1,670,000

-100 %

0

ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลประจาปี 2562 (Annual
Report)

0

0

0

0

100 %

1,670,000

ค่าจ้างเหมางานบารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0

0

0

1,516,618

31.87 %

2,000,000

ค่าจ้างเหมาจัดทาโครงการประชา
สัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

2,300,000

0 %

2,300,000

ค่าจ้างเหมาทาวารสารเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

3,800,000

0 %

3,800,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

280,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าจ้างเหมานาเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการช่าง
และด้านสาธารณสุขพร้อมการพัฒนา
ข้อมูล

0

0

0

0

100 %

6,000,000

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาห้องควบคุม
เครื่องแม่ข่าย(ห้อง Server)

0

0

0

0

100 %

1,150,000

ค่าจ้างเหมาย้ายระบบให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ให้อยู่ในรูป
แบบไพรเวทคลาวด์ (Portal)

0

0

0

0

100 %

5,000,000

ค่าต่ออายุการใช้งานแอนตี้ไวรัส

0

0

0

0

100 %

850,000

ต่ออายุการใช้งานการจ้างเหมา
พัฒนาการให้บริการประชาชนด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์
เน็ต

0

0

0

1,500,000

-100 %

0

156,574

120,170

88,415

450,000

-44.44 %

250,000

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคม
ชุมชนนครนนทบุรี

0

0

105,760.6

500,000

-60 %

200,000

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคม
เมือง

183,388.2

377,747

0

0

0 %

0

130,240.94

164,312.95

136,775.14

500,000

-40 %

300,000

6,716,460.14

7,660,651.95

13,102,920.74

18,950,000

1,387,060

870,617.5

842,343.6

1,200,000

-8.33 %

1,100,000

64,829

40,646

25,591

100,000

-50 %

50,000

9,930

9,965

6,880

30,000

-33.33 %

20,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

40,874

25,075.4

14,768

100,000

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

66,799

65,501.8

66,545.2

300,000

0 %

300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

25,770,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

639,290.5

175,437

201,094

1,000,000

0 %

1,000,000

834,954.41

662,897.1

912,842.25

1,500,000

-20 %

1,200,000

0

1,498

2,550

10,000

-50 %

5,000

3,043,736.91

1,851,637.8

2,072,614.05

4,245,000

460,709.66

335,455.82

549,493.1

1,000,000

20 %

1,200,000

ค่าบริการโทรศัพท์

18,252.67

3,184.49

1,720.98

100,000

-50 %

50,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0

0

0

10,000

0 %

10,000

78,161.18

61,490.19

60,604.8

250,000

-40 %

150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

557,123.51

400,130.5

611,818.88

1,360,000

1,410,000

รวมงบดาเนินงาน

10,377,350.56

9,981,075.25

15,885,453.67

24,895,000

31,240,000

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา
และสี)

0

0

0

0

100 %

450,000

เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

42,000

-100 %

0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

27,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ ระบบ
2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

0

0

0

25,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์อักษร

0

0

0

1,790

-100 %

0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 90 x ลึก 30 x สูง
180 ซม.

0

0

23,000

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิด
บานกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
120 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

0

0

10,600

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสารวจ
รวมค่าวัสดุ

3,780,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิด
บานกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
150 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

0

0

23,200

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบาน
ทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ลึก
40 x สูง 85 ซม.

0

0

5,300

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบาน
ทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ลึก
40 x สูง 85 ซม.

0

0

29,000

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ชนิด
บานกระจก ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 x
ลึก 40 x สูง 85 ซม.

0

0

0

6,500

-100 %

0

ตู้เหล็กบานทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 91 x ลึก 45 x สูง 183 ซม.

0

0

7,250

8,500

-100 %

0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 91 x ลึก 45 x สูง 183 ซม.

0

0

7,250

0

0 %

0

ตู้เหล็กล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 38 x ลึก 50 x สูง 60 ซม.

0

0

4,450

0

0 %

0

ตู้เอกสารเหล็กบานเปิด ขนาด 90 ซ.ม.

0

25,500

0

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

0

0

0

7,000

-100 %

0

โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์

0

0

2,350

0

0 %

0

รถเข็น

0

0

0

0

100 %

6,000

รถเข็นอเนกประสงค์

0

0

0

0

100 %

20,000

920,000

0

0

0

0 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างหลัง
คนขับ (cab) และเครื่องขยายเสียง

0

0

0

0

100 %

815,000

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4
ประตู พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส
และเครื่องขยายเสียง

0

0

0

0

100 %

1,000,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

79,929

0

0

0

0 %

0

0

29,960

0

0

0 %

0

2,996

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

40,000

29,960

0

0

0

0 %

0

118,449

0

0

0

0 %

0

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

19,300

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR พร้อม
อุปกรณ์

0

0

59,920

120,000

-100 %

0

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR ฟูลเฟรม
พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

0

100 %

100,000

99,938

0

0

0

0 %

0

0

0

19,902

0

0 %

0

กล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา พร้อม
กระเป๋าใส่กล้อง แบตเตอรี่ และอุปกรณ์

19,795

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง

0

0

0

600,000

33.33 %

800,000

โดรนติดกล้อง พร้อมอุปกรณ์

0

49,220

0

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 40
นิ้ว

0

14,980

0

0

0 %

0

บอร์ดกามะหยี่

0

0

19,600

0

100 %

100,000

ป้ายโฆษณาดิจิตอล ขนาด 65 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

240,000

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0

0

0

4,000,000

0 %

4,000,000

ไฟแฟลชสาหรับติดกล้องถ่ายรูป

0

0

0

0

100 %

18,000

ไฟสตูดิโอ

0

0

0

0

100 %

20,000

เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์
เครื่องเล่นซีดี-ดีวีดี
ตู้ลาโพง พร้อมขาตั้ง
ไมโครโฟนไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
แบบคู่พร้อมอุปกรณ์
ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปติจิตอล DSLR พร้อม
กระเป๋าใส่กล้อง แบตเตอรี่ และอุปกรณ์
กล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา
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ไมโครโฟนติดกล้องถ่ายรูป

0

0

9,951

0

0 %

0

ไมโครโฟนไร้สายสาหรับติดกล้อง
VDO

0

25,680

0

0

0 %

0

เลนส์กล้องดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

35,000

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้สาหรับกล้อง DSLR

0

0

0

0

100 %

50,000

เครื่องเจาะตราไก่

0

0

0

0

100 %

80,000

สว่านกระแทกไร้สาย 18V พร้อมแท่น
ชาร์ต

0

0

0

0

100 %

7,000

87,540

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับ
งานสานักงาน

0

0

0

31,800

209.43 %

98,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0

0

147,200

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0

0

0

224,000

-100 %

0

59,540

123,200

92,400

30,800

6.49 %

32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0

61,600

30,800

0

100 %

63,600

เครื่องพิมพ์ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

0

100 %

8,900

เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1

0

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

0

0

17,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

0

33,980

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดา
แบบ Network แบบที่ 1

20,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดา

0

0

9,900

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ
Network

0

0

24,000

0

0 %

0

3,090

3,100

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA

0

0

0

0

100 %

17,400

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

19,600

15,000

-33.33 %

10,000

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA

11,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

12,000

6,380

0

0

0 %

0

0

0

0

3,500,000

-100 %

0

129,990

0

0

0

0 %

0

โปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับ
คอมพิวเตอร์

0

0

0

850,000

-100 %

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

0

0

0

0

100 %

126,000

รวมค่าครุภัณฑ์

1,622,627

373,600

562,673

9,479,390

8,167,800

รวมงบลงทุน

1,622,627

373,600

562,673

9,479,390

8,167,800

0

0

188,000

0

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

โครงการจัดทาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 3

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อ
สร้าง

0 %

0
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190,000

380,000

0

0

0 %

0

ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

0

0

0

60,000

0 %

60,000

โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
นครนนทบุรี

0

0

0

200,000

0 %

200,000

รวมรายจ่ายอื่น

190,000

380,000

188,000

260,000

260,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

190,000

380,000

188,000

260,000

260,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

20,846,616.56

19,582,137.25

26,085,452.67

47,825,390

52,154,800

10,135,641

10,905,588

11,568,570

22,135,000

-1.38 %

21,830,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

248,588

216,125

222,655

1,335,000

-16.85 %

1,110,000

เงินประจาตาแหน่ง

295,500

349,693

352,500

476,000

0 %

476,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,184,680

1,198,560

1,034,820

1,106,000

5.88 %

1,171,000

22,000

22,620

19,860

20,000

-10 %

18,000

11,560,530

11,839,739

11,868,940

17,244,000

-7.33 %

15,980,000

943,203

921,237

845,344

1,321,000

-20.89 %

1,045,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

24,390,142

25,453,562

25,912,689

43,637,000

41,630,000

รวมงบบุคลากร

24,390,142

25,453,562

25,912,689

43,637,000

41,630,000

24,150

17,850

15,600

400,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150 %

1,000,000
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0

0

0

29,700

0 %

29,700

2,308,580

1,398,190

1,401,190

2,100,000

0 %

2,100,000

34,574

90,159

46,500

355,000

0 %

355,000

2,367,304

1,506,199

1,463,290

2,884,700

987,817.56

733,150.06

590,844.1

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

2,302,000

103.61 %

4,687,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่อง
แม่ข่าย

0

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

147,920

225,543

242,000

520,000

9.62 %

570,000

0

390,600

0

45,000

-77.78 %

10,000

791,861.76

725,257.5

625,522

800,000

0 %

800,000

0

0

192,600

200,000

50 %

300,000

49,282

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับพนักงานเทศบาลนคร
นนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง

0

0

939,576

1,000,000

0 %

1,000,000

โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูล

0

0

1,616,360

1,800,000

11.11 %

2,000,000

ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้
แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล

0

869,610

0

0

0 %

0

สารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐาน
ข้อมูล

0

1,692,500

0

0

0 %

0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

3,484,700

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าภาษีถอนคืน
โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
ท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบ
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
โครงการผู้ชาระภาษีดีเด่น

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 22/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

301,106.11

279,576.72

326,520.87

1,000,000

2,277,987.43

4,916,237.28

4,533,422.97

8,667,000

907,283.6

832,466.38

1,039,867.6

1,800,000

0 %

1,800,000

6,981

4,280

6,666.5

29,000

0 %

29,000

20,294.69

9,743.27

21,763.8

74,000

0 %

74,000

0

0

0

6,800

0 %

6,800

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

110,932.25

67,804.56

77,785

300,000

0 %

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

302,834.47

356,939.56

380,805.45

1,150,000

0 %

1,150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

11,200

17,374.66

14,402.2

68,000

0 %

68,000

672,093.08

792,073.5

984,664.29

1,700,000

0 %

1,700,000

2,031,619.09

2,080,681.93

2,525,954.84

5,127,800

205,710.99

206,853.72

259,729.29

425,000

0 %

425,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

21,422.28

21,422.28

21,422.28

58,500

0 %

58,500

ค่าบริการโทรศัพท์

15,357.29

15,358.9

10,775.18

110,000

0 %

110,000

ค่าบริการไปรษณีย์

192,457

173,750

300,948

803,000

12.08 %

900,000

187,514.37

195,382

213,144

650,000

0 %

650,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

622,461.93

612,766.9

806,018.75

2,046,500

2,143,500

รวมงบดาเนินงาน

7,299,372.45

9,115,885.11

9,328,686.56

18,726,000

22,123,000

เก้าอี้แบบบุนวม 5 ล้อ

0

0

0

22,500

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

17,500

0 %

17,500

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
1,000,000
11,367,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

5,127,800

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 23/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เก้าอี้สานักงาน ขาเหล็ก เบาะหนัง

0

0

15,400

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน ปรับระดับได้

0

0

14,500

0

0 %

0

เครื่องคานวณเลข 14 หลัก

0

0

11,640

44,000

-100 %

0

เครื่องเจาะกระดาษ

0

0

0

8,000

0 %

8,000

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

0

0

24,700

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด
ขาว-ดา

0

0

205,000

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

0

0

0

450,000

-100 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด
ขาว-ดา

0

210,000

0

0

0 %

0

เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

10,000

-100 %

0

เครื่องโทรสาร

0

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องโทรสารแบบธรรมดา

0

29,960

0

0

0 %

0

เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น

0

0

0

0

100 %

75,000

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด
38,000 บีทียู

0

137,997.9

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แขวน

0

0

0

0

100 %

43,400

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝัง
ฝ้า 4 ทิศทาง

0

0

0

510,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

0

0

0

25,000

-8 %

23,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด

0

0

0

10,000

350 %

45,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน

0

0

0

5,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55
ซม.

0

0

0

0

100 %

31,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า ลึก 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง
84 ซม.

0

0

0

0

100 %

65,000

ตู้เก็บเอกสาร ประตูบานเลื่อน

0

0

58,320

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 24/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานกระจก

0

0

0

3,500

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานทึบ

0

0

0

3,000

-100 %

0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

0

0

10,760

0

0 %

0

ตู้เหล็ก 2 บานปิด

29,000

0

0

0

0 %

0

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

62,000

0

39,500

39,500

0 %

39,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น

0

0

0

5,000

1,500 %

80,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

0

12,000

0

0

0 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์

0

0

0

20,000

-100 %

0

โต๊ะเครื่องพิมพ์ดีด

0

0

0

5,000

-100 %

0

โต๊ะทางาน

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม.

0

0

10,000

0

0 %

0

โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
60x120x75 ซม.

0

0

10,000

0

0 %

0

โต๊ะทางานพร้อมชั้นวางของ

0

0

28,000

0

0 %

0

โต๊ะเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก

0

0

0

7,000

-100 %

0

ที่วางหนังสือพิมพ์

0

0

0

0

100 %

8,000

โทรศัพท์พื้นฐาน

0

0

33,700

22,000

-100 %

0

โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย

0

0

0

0

100 %

8,000

โทรสาร

0

0

29,500

0

0 %

0

99,938

0

0

0

0 %

0

53,500

0

0

0

0 %

0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

0

153,000

0

0

0 %

0

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

0

0

0

1,288,000

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

0

0

0

814,000

-100 %

0

บอร์ดไม้บุลามิเนต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 25/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4
ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

848,000

-100 %

0

3,540,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

15,000

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

0

0

45,000

0

0 %

0

จอแสดงผลข้อมูล ขนาด 50 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ควบคุม

0

0

0

75,000

-100 %

0

โดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์

0

0

0

55,000

-100 %

0

บอร์ดประกาศกามะหยี่

0

0

19,600

0

0 %

0

0

0

0

26,000

-100 %

0

0

0

0

9,000

-100 %

0

137,602

0

0

0

0 %

0

71,499

257,600

110,400

220,800

-65.76 %

75,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

61,600

492,800

431,200

-8.72 %

393,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

146,857.5

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

35,800

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0

0

92,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

0

0

0

34,000

-100 %

0

รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน –น้าเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
ครุภัณฑ์สารวจ
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 26/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ LED สี

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

85,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา

0

0

0

7,800

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา (18
หน้า/นาที)

0

0

3,300

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

0

100 %

17,800

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2

0

0

0

150,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา แบบ
Network แบบที่ 2

0

0

15,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ
Network

0

0

12,000

10,000

-100 %

0

34,240

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

0

6,600

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (30 หน้า/นาที)

0

31,600

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา แบบ Network แบบที่ 1

0

16,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาหรับ
กระดาษขนาด A3

0

8,500

0

0

0 %

0

19,260

0

0

0

0 %

0

0

0

64,400

0

0 %

0

34,347

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

28,710

0

50,000

-30 %

35,000

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

20,223

0

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

0

0

0

1,194,700

-100 %

0

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 27/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที่ 1

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

19,500

0

0 %

0

23,005

0

0

0

0 %

0

17,740

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

4,374,211.5

953,567.9

1,365,420

6,484,300

1,020,900

รวมงบลงทุน

4,374,211.5

953,567.9

1,365,420

6,484,300

1,020,900

79,732.5

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมรายจ่ายอื่น

79,732.5

0

0

50,000

50,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

79,732.5

0

0

50,000

50,000

รวมงานบริหารงานคลัง

36,143,458.45

35,523,015.01

36,606,795.56

68,897,300

64,823,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

135,651,880.9

129,455,953.35

140,013,723.7

313,208,590

305,593,750

1,070,887

904,520

2,109,254

5,305,000

-17.87 %

4,357,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

25,260

96,000

-68.75 %

30,000

เงินประจาตาแหน่ง

0

0

0

90,000

0 %

90,000

1,933,185

2,071,183

1,962,318

2,689,000

-2.08 %

2,633,000

48,000

45,036

30,000

120,000

-44.17 %

67,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,052,072

3,020,739

4,126,832

8,300,000

7,177,000

รวมงบบุคลากร

3,052,072

3,020,739

4,126,832

8,300,000

7,177,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 28/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

4,800

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

28,150

33,925

16,000

55,000

0 %

55,000

38,150

38,725

16,000

115,000

250,010.04

471,594.88

382,918.65

0

0 %

0

0

0

0

500,000

-40 %

300,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน

68,000

6,000

69,351.44

800,000

150 %

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

96,740

22,648

181,830

500,000

-40 %

300,000

0

0

0

0

100 %

300,000

5,184.15

0

58,653.12

300,000

0 %

300,000

419,934.19

500,242.88

692,753.21

2,100,000

239,121

70,960

186,618.6

300,000

-16.67 %

250,000

0

0

4,750

5,000

0 %

5,000

4,885

4,995

1,245

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4,515.4

0

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,921.6

14,353.6

18,939.2

100,000

-50 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,100

0

0

50,000

-60 %

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

65,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้อง
หาคดีอาญา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,200,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 29/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-14.89 %

ปี 2563

207,464

60,283.8

112,210.9

235,000

200,000

รวมค่าวัสดุ

476,007

150,592.4

323,763.7

745,000

580,000

รวมงบดาเนินงาน

934,091.19

689,560.28

1,032,516.91

2,960,000

3,845,000

48,685

0

0

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

0

0

0

0

100 %

120,000

เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

0

0

0

25,000

-100 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

0

0

0

100 %

51,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 80x ลึก 40 x สูง 80 ซม.

0

0

12,882.8

0

0 %

0

ตู้ไม้บานเลื่อน

0

0

0

0

100 %

31,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนสูง ชนิด
บานกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
91x ลึก 45x สูง183 ซม.

0

0

18,906.9

0

0 %

0

ตู้เหล็กล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 39 x ลึก 50 x สูง 60 ซม.

0

0

17,237.7

0

0 %

0

ตู้เอกสารบานโล่ง 5 ชั้น ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 80 x ลึก 30 x สูง 180 ซม.

0

0

8,881

0

0 %

0

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

0

889,000

0

0

0 %

0

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบ
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

0

33,000

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 30/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

0

0

6,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

0

0

308,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

89,310

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

154,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0

0

0

30,800

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุีก สาหรับงาน
สานักงาน

0

0

30,800

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED
สี

0

0

0

51,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1

0

0

0

31,600

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

14,580

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
สีแบบ Network

0

0

24,000

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

0

22,500

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

15,950

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9,000

0

0

0

0 %

0

สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

0

18,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

161,575

1,091,950

118,708.4

516,900

202,000

รวมงบลงทุน

161,575

1,091,950

118,708.4

516,900

202,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

4,147,738.19

4,802,249.28

5,278,057.31

11,776,900

11,224,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 31/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

2,366,519

2,408,580

2,723,680

5,800,000

-10.34 %

5,200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

26,980

24,000

38,200

155,000

54.84 %

240,000

เงินประจาตาแหน่ง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

540,480

555,960

582,600

600,000

8.83 %

653,000

17,280

5,905

215

0

0 %

0

3,181,215

3,316,110

3,378,720

5,800,000

-13.79 %

5,000,000

346,568

278,319

216,400

380,000

-18.42 %

310,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,492,542

6,606,874

6,957,815

12,753,000

11,421,000

รวมงบบุคลากร

6,492,542

6,606,874

6,957,815

12,753,000

11,421,000

0

0

0

0

100 %

100,000

917,520

953,010

1,030,560

1,300,000

0 %

1,300,000

56,739

47,797

55,400

100,000

0 %

100,000

974,259

1,000,807

1,085,960

1,400,000

0

0

297,500

0

0 %

0

0

0

0

300,000

2,000 %

6,300,000

32,300

7,200

35,000

50,000

0 %

50,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,500,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 32/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

185,757.13

167,009.12

2,390,864.97

6,000,000

218,057.13

174,209.12

2,723,364.97

6,350,000

59,979

57,950

76,869.1

150,000

0 %

150,000

0

0

0

50,000

0 %

50,000

26,696.5

31,667

86,612

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

369,020.85

420,928.44

449,540.54

900,000

0 %

900,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

67,602.6

32,397.46

117,849.8

200,000

0 %

200,000

วัสดุอื่น

398,254

395,524

499,126

700,000

0 %

700,000

รวมค่าวัสดุ

921,552.95

938,466.9

1,229,997.44

2,260,000

2,260,000

รวมงบดาเนินงาน

2,113,869.08

2,113,483.02

5,039,322.41

10,010,000

15,110,000

1. ตู้ไม้ใส่เอกสาร

0

0

0

0

100 %

208,000

2. ตู้ไม้ใส่เอกสาร

0

0

0

0

100 %

114,500

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

15,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

22,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

52,000

-100 %

0

935,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

-16.67 %

ปี 2563
5,000,000
11,350,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ
รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 33/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400
ซีซี

0

0

0

0

100 %

868,000

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลัง
คาอลูมิเนียมและไฟวับวาบสีแดงบน
หลังคา

0

0

0

0

100 %

1,514,000

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

0

0

0

1,430,000

-100 %

0

หลังคาอลูมิเนียม

0

0

0

32,000

-100 %

0

เครื่องรับส่งวิทยุ

0

0

118,770

0

0 %

0

โทรโข่งแบบมือถือ

0

0

0

0

100 %

10,500

0

54,000

0

0

0 %

0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งบริเวณท่าน้านนทบุรี

0

0

0

0

100 %

4,511,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง ตามจุดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

0

100 %

50,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
นนทบุรี

0

0

0

0

100 %

16,880,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

73,540

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

6,180

0

0

0

0 %

0

6,152.5

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,057,872.5

54,000

118,770

1,514,000

74,106,000

รวมงบลงทุน

1,057,872.5

54,000

118,770

1,514,000

74,106,000

รวมงานเทศกิจ

9,664,283.58

8,774,357.02

12,115,907.41

24,277,000

100,637,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 34/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

5,463,913

5,787,511

5,881,680

8,000,000

-2.38 %

7,810,000

9,870

5,220

46,530

250,000

-16 %

210,000

เงินประจาตาแหน่ง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

667,560

675,000

693,480

750,000

4 %

780,000

7,122,084

7,157,945

6,696,632

13,100,000

5.34 %

13,800,000

930,128

851,166

788,338

1,300,000

-15.38 %

1,100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

14,207,055

14,494,842

14,124,660

23,418,000

23,718,000

รวมงบบุคลากร

14,207,055

14,494,842

14,124,660

23,418,000

23,718,000

0

0

0

80,000

0 %

80,000

205,220

554,580

769,960

800,000

25 %

1,000,000

65,265

70,721.75

40,325.25

100,000

0 %

100,000

270,485

625,301.75

810,285.25

980,000

0

0

0

200,000

0 %

200,000

55,700

99,300

72,100

150,000

33.33 %

200,000

107,700

169,200

180,900

200,000

0 %

200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,180,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 35/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัย
ในเขตเทศบาล

101,536.25

62,169.5

61,313.5

600,000

-50 %

300,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0

0

246,450

800,000

0 %

800,000

196,190

170,934.5

0

0

0 %

0

742,504.75

955,604

779,612.7

3,000,000

0 %

3,000,000

1,203,631

1,457,208

1,340,376.2

4,950,000

4,345

11,811

13,280

400,000

0 %

400,000

55,640

90,436.4

61,792.5

100,000

0 %

100,000

8,112.74

17,992.08

7,720.05

50,000

0 %

50,000

3,210

0

0

10,000

100 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

187,242.6

185,493.7

140,932.6

300,000

0 %

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

759,817.63

726,269.46

850,593.32

1,400,000

0 %

1,400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

4,000

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

65,000

90,400

0

100,000

100 %

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

29,532

29,532

27,820

50,000

0 %

50,000

525,124.5

250,979.5

424,812

800,000

-25 %

600,000

รวมค่าวัสดุ

1,642,024.47

1,402,914.14

1,526,950.47

3,215,000

3,125,000

รวมงบดาเนินงาน

3,116,140.47

3,485,423.89

3,677,611.92

9,145,000

9,005,000

รถยนต์ดับเพลิง

0

0

0

0

100 %

12,000,000

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ

0

1,835,000

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และโครงการฝึก
อบรมทบทวน อปพร.
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,700,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 36/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

7,000,000

0

0

75,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง จานวน 2 จุด

0

117,987.83

0

0

0 %

0

หัวดับเพลิง

0

0

70,485.18

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสาหรับงาน
สานักงาน

0

30,790

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

0

30,790

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

0

3,300

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

3,190

0

0

0 %

0

56,292.7

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

56,292.7

2,021,057.83

145,485.18

0

19,000,000

รวมงบลงทุน

56,292.7

2,021,057.83

145,485.18

0

19,000,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

17,379,488.17

20,001,323.72

17,947,757.1

32,563,000

51,723,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

31,191,509.94

33,577,930.02

35,341,721.82

68,616,900

163,584,000

4,807,558

4,572,300

5,758,637

13,900,000

-19.57 %

11,180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

402,800

348,800

190,400

720,000

-4.72 %

686,000

เงินประจาตาแหน่ง

429,300

402,800

266,800

450,000

42.93 %

643,200

4,404,015

4,346,610

4,504,958

6,900,000

2.61 %

7,080,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 37/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-18.77 %

ปี 2563

140,489

130,225

179,259

310,000

251,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

10,184,162

9,800,735

10,900,054

22,280,000

19,841,000

รวมงบบุคลากร

10,184,162

9,800,735

10,900,054

22,280,000

19,841,000

6,600

14,300

0

200,000

-50 %

100,000

0

33,850

0

160,000

0 %

160,000

9,444

9,402

19,200

100,000

0 %

100,000

16,044

57,552

19,200

460,000

91,787

15,770.8

1,754.8

0

0 %

0

0

0

0

300,000

0 %

300,000

175,015.5

1,378,932

968,356.6

1,400,000

-42.86 %

800,000

0

0

0

0

100 %

200,000

583,177.71

755,269.09

685,380.48

460,000

30.43 %

600,000

849,980.21

2,149,971.89

1,655,491.88

2,160,000

288,125

216,581

158,135.73

400,000

0 %

400,000

6,778

29,650

29,275

30,000

0 %

30,000

19,692.23

19,958

11,350

50,000

20 %

60,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

360,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการพัฒนาศักยภาพ "ด้านการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปีและการดูแล
บารุงรักษาทรัพย์สิน"
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,900,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 38/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

17,569.4

46,350.81

53,248.9

200,000

50 %

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

528,421.78

684,942

788,136.5

1,000,000

-20 %

800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

10,000

11,701

20,000

150 %

50,000

203,684.7

276,545.7

245,656.4

300,000

166.67 %

800,000

1,064,271.11

1,284,027.51

1,297,503.53

2,000,000

0

0

0

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

1,930,295.32

3,491,551.4

2,972,195.41

4,650,000

4,730,000

กระดาน Flipboard

0

0

0

0

100 %

17,000

เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

0

0

24,000

0

0 %

0

เครื่องเข้าเล่ม

0

0

0

0

100 %

18,000

เครื่องเคลือบบัตร

0

0

0

0

100 %

5,000

เครื่องถ่ายเอกสาร

0

0

203,000

0

0 %

0

82,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องทาลายเอกสาร

0

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

0

0

28,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล(ขาว-ดา)

0

0

170,000

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารไม้

0

8,400

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบโล่ง

0

0

8,000

8,000

0 %

8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

2,440,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %

30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 39/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 170 X 40 X
87 ซม.

0

20,700

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 90 X 40 X
180 ซม.

0

7,900

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก

0

0

0

16,500

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
(กว้างXสูงXลึก) 90 x180x45 ซม.

0

0

0

16,500

-100 %

0

ตู้นิรภัย (ตู้เซพ)

0

0

0

0

100 %

20,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

0

0

0

0

100 %

11,200

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

0

0

10,800

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก

0

0

4,800

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2 บาน
เปิด

0

0

5,400

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก

0

0

10,800

0

0 %

0

ตู้เหล็กบานทึบ

0

0

0

0

100 %

5,500

ตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2 บาน

0

0

0

0

100 %

5,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 179 x 40 x 88 ซม.

0

0

0

0

100 %

38,700

เต็นท์พับ 4 ขา

0

0

24,000

0

0 %

0

โต๊ะขาเหล็กอเนกประสงค์

0

0

20,000

0

0 %

0

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

0

0

0

36,000

-100 %

0

0

0

0

8,000

-100 %

0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้

0

0

0

0

100 %

7,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์

0

0

0

0

100 %

15,600

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

20,000

รถเข็นอเนกประสงค์

0

10,000

0

0

0 %

0

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560
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ปี 2562
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ปี 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

0

0

0

1,288,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียง

0

15,560

0

0

0 %

0

เครื่องบันทึกเสียง

0

0

0

5,000

-100 %

0

เครื่องรับส่งวิทยุ(วิทยุสื่อสาร)

0

0

142,800

0

0 %

0

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

0

54,500

0

0

0 %

0

ขาตั้งสาหรับวางเครื่องมัลติมีเดีย

0

0

3,800

0

0 %

0

เครื่องฉายสามมิติ

0

0

19,500

0

0 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI
Lumens

0

0

0

0

100 %

32,700

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง

0

0

4,850

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 40
นิ้ว

0

0

26,000

0

0 %

0

578,335

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน

0

0

0

0

100 %

328,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

0

246,400

308,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 %

37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

0

0

30,800

0

0 %

0

16,906

0

0

0

0 %

0

8,453

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

0

0

68,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)

0

0

0

150,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (30 หน้า/นาที)

21,186

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา Network แบบที่ 2

0

0

14,500

0

0 %

0

เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 2

0

0

28,500

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

55,640

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

0

0

22,400

25,000

80 %

45,000

21,193.38

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

783,713.38

139,060

1,146,750

1,861,000

615,000

รวมงบลงทุน

783,713.38

139,060

1,146,750

1,861,000

615,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

12,898,170.7

13,431,346.4

15,018,999.41

28,791,000

25,186,000

38,872,588

41,698,096

42,776,464

55,000,000

2.53 %

56,390,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

2,519,857

5,832,367

5,187,596

4,290,000

36.81 %

5,869,000

เงินวิทยฐานะ

4,275,810

811,987

2,654,122

5,850,000

34.85 %

7,889,000

928,720

732,240

750,360

900,000

-3.33 %

870,000

21,840

7,680

13,132

18,000

-100 %

0

14,264,634

19,804,842

18,559,951

27,860,000

-11.64 %

24,616,000

1,032,522

1,738,051

1,585,157

2,420,000

-8.97 %

2,203,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

61,915,971

70,625,263

71,526,782

96,338,000

97,837,000

รวมงบบุคลากร

61,915,971

70,625,263

71,526,782

96,338,000

97,837,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

125,400

21,500

89,500

600,000

-33.33 %

400,000

0

58,450

109,425

200,000

-12.5 %

175,000

125,400

79,950

198,925

800,000

59,116.8

369,594.8

167,914.3

0

0 %

0

0

0

0

800,000

37.5 %

1,100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

83,070

0

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

189,604

285,960.55

512,000

-41.41 %

300,000

82,192

0

0

0

0 %

0

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0

88,440

134,867.76

150,000

0 %

150,000

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

0

344,900

0

0

0 %

0

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล

1,216,974.29

702,954.26

0

0

0 %

0

0

0

1,077,688.9

2,000,000

-100 %

0

374,920

290,100

126,880

400,000

0 %

400,000

0

0

0

0

100 %

650,000

202,996

132,453

84,500

300,000

-60 %

120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

575,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล
โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดงานวันครู
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

479,000

492,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร
นนท์เพิ่มเติม

0

0

344,704

0

0 %

0

โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

0

178,615

34,800

200,000

0 %

200,000

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในและภายนอก

0

97,950

51,179

100,000

0 %

100,000

โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน
งานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1

0

193,916

0

0

0 %

0

โครงการประชุมจัดทาแผนและรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

155,725

0

0

0

0 %

0

4,750

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนากลุ่มวิชาการ

0

1,750

8,100

0

0 %

0

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0

0

58,402

300,000

0 %

300,000

287,409

57,850

159,379

0

0 %

0

8,602

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

896,000

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียน
การสอน

105,400

39,150

34,547

150,000

0 %

150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง
"การจัดเก็บผลงาน"

0

0

0

0

100 %

120,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
บุคคลพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0

0

258,328

300,000

-100 %

0

โครงการประชุมสัมมนากลุ่มวิชาการ

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ
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ประมาณการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้
เกี่ยวข้อง

0

258,212.5

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

0

39,570

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

196,658

0

0

0

0 %

0

โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและระดับปฐมวัย

84,081

80,550

70,300

300,000

0 %

300,000

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

0

207,690

98,250

100,000

-100 %

0

207,370

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

2,447,725

0

0

0

0 %

0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม
และการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ

0

3,505,950

4,591,340

5,000,000

40 %

7,000,000

โครงการศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง

0

165,740

176,410

350,000

-100 %

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

27,418,070

27,402,005

26,495,774

32,488,200

-7.59 %

30,021,200

โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง

178,743.44

0

23,750

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

120,000

107,800

63,700

40,550

0

0 %

0

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพย์ติด
ในสถานศึกษา
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ

โครงการอบรมกฏหมายสาหรับพนักงาน
ครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โตนงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

288,900

0

0

0

0 %

0

19,126.48

4,818.21

41,365.14

400,000

25 %

500,000

34,904,629.01

34,907,512.77

34,364,989.65

43,900,200

299,942

399,840

498,122

600,000

0 %

600,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

59,989.95

69,999.2

149,415

160,000

0 %

160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

59,999.41

69,991.66

199,930.38

250,000

28 %

320,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

24,798,500

27,504,200

27,891,773.48

27,000,000

0.07 %

27,018,420

49,996.68

49,624.13

49,565.86

120,000

25 %

150,000

43,014

11,449

24,720

120,000

233.33 %

400,000

0

0

0

400,000

-25 %

300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

50,000

59,986

99,974.4

120,000

0 %

120,000

วัสดุการเกษตร

60,000

70,000

149,940

150,000

0 %

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

19,950

29,934

49,967

60,000

0 %

60,000

269,705

299,863

329,687

460,000

0 %

460,000

79,963

89,943

99,986

120,000

29.17 %

155,000

149,998

549,976

549,929

950,000

3.16 %

980,000

1,485,505

1,589,905

1,430,133

1,620,000

-1.23 %

1,600,000

27,426,563.04

30,794,710.99

31,523,143.12

32,130,000

4,142,400.79

3,516,345.65

4,265,236.6

5,500,000

-9.09 %

5,000,000

657,629.75

784,093.76

758,870.86

1,000,000

0 %

1,000,000

60,075.81

22,007.44

18,865.61

100,000

0 %

100,000

0

0

0

150,000

33.33 %

200,000

4,860,106.35

4,322,446.85

5,042,973.07

6,750,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

41,831,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

32,473,420

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

6,300,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 46/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

67,316,698.4

70,104,620.61

71,130,030.84

83,580,200

81,179,620

(1)เครื่องดูดฝุ่น

0

0

0

0

100 %

14,000

(10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000
BTU พร้อมติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

1,222,000

(2) ชั้นวางของ แบบ 32 ช่อง

0

0

0

0

100 %

32,000

(3) พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

88,200

(4) เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

0

0

0

0

100 %

180,000

(5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส

0

0

0

0

100 %

857,500

(6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส

0

0

0

0

100 %

360,000

(7) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส

0

0

0

0

100 %

195,000

(8) โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาสแตนเลส

0

0

0

0

100 %

66,000

(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (ระบบ Inverter)

0

0

0

0

100 %

139,200

เก้าอี้เบาะนวม

0

0

0

80,000

-100 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

0

192,600

0

0

0 %

0

149,800

0

0

0

0 %

0

7,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

26,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องเรียงเอกสาร

158,895

0

0

0

0 %

0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

0

0

0

116,400

-100 %

0

ชั้นวางของ 12 ช่อง

0

0

0

14,800

-100 %

0

ชั้นวางของไม้แบบโชว์ปก ช่อง 2 บาน
เปิดสาหรับเก็บของ

0

0

0

14,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดา
เครื่องโทรสาร

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 47/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ชั้นวางของเล่น

0

0

0

20,000

-100 %

0

ชั้นวางไม้ 6 ช่อง

0

0

0

10,000

-100 %

0

ชั้นวางรองเท้า

0

29,550

0

33,000

-100 %

0

ซุ้มพระ

0

0

0

170,000

-100 %

0

ตู้เก็บของ

0

0

0

40,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 170 X 40 X
87 ซม.

0

27,700

0

0

0 %

0

20,000

20,000

0

0

0 %

0

ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 4 บานเปิด

0

0

0

22,000

-100 %

0

ตู้เหล็ก บานเปิด 2 บาน

0

0

0

33,000

-100 %

0

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก

0

0

0

12,600

-100 %

0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก

0

0

0

30,000

-100 %

0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ

0

0

0

30,000

-100 %

0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้

0

0

0

7,500

-100 %

0

โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์

0

0

0

4,000

-100 %

0

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9

0

0

0

8,500

-100 %

0

โต๊ะหมู่บูชา หมู่9 หน้า9

0

0

8,500

0

0 %

0

99,000

0

0

0

0 %

0

พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

0

0

187,399.8

0

0 %

0

พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

0

0

140,598

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ไว้ใช้ภายในห้องพัฒนาการ
ศักยภาพของเด็กอนุบาล

0

0

0

310,000

-100 %

0

เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด

0

0

0

450,000

-100 %

0

76,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

12,000

-100 %

0

ตู้ไม้

ป้ายชื่อโรงเรียน(สแตนเลส)

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
โต๊ะเล่นทราย

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 48/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โต๊ะเล่นน้าพร้อมอุปกรณ์

0

0

0

4,500

-100 %

0

โต๊ะเล่นน้าสวนสนุกหรรษา พร้อม
อุปกรณ์

0

0

0

5,500

-100 %

0

โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้

0

0

0

90,000

-100 %

0

(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี

0

0

0

0

100 %

40,800

รถบรรทุก (ดีเซล)

0

0

0

1,628,000

-100 %

0

(1) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

250,000

(2) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

87,600

เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง

0

0

0

700,000

-100 %

0

52,250

0

0

0

0 %

0

0

0

0

15,000

-100 %

0

(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0

0

0

0

100 %

170,000

กล้องถ่ายรูป

0

0

0

19,300

-100 %

0

กล้องวีดีโอ

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

0

0

0

28,200

-100 %

0

เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)

0

0

0

20,000

-100 %

0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

13,100

-100 %

0

โทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV )
ขนาด 55 นิ้ว

0

30,000

0

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) ขนาด
32 นิ้ว

0

99,600

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่น ดีวีดี
ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 49/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 32 นิ้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

20,400

-100 %

0

128,700

0

0

0

0 %

0

0

0

0

15,800

-100 %

0

คลูเลอร์สแตนเลส

0

9,800

0

0

0 %

0

คลูเลอร์สแตนเลส ขนาด 45 ซม.

0

0

0

10,000

-100 %

0

เครื่องกรองน้า

0

133,200

0

15,000

-100 %

0

เครื่องซักผ้า

0

0

0

18,000

-100 %

0

ฉากกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 4.50 X 2.60 เมตร

0

0

0

15,800

-100 %

0

ตะแกรงสแตนเลส แบบ 4 ชั้น

0

0

0

20,000

-100 %

0

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต

0

0

0

19,000

-100 %

0

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

0

0

0

15,000

-100 %

0

38,000

0

0

0

0 %

0

เตียงนอนสาหรับเด็กเล็ก

0

0

0

306,000

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

0

0

0

378,000

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 X 2.20 เมตร

0

0

0

10,000

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 X 2.23 เมตร

0

0

0

5,500

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10 X 1.65 เมตร

0

0

0

16,800

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.70 X 2.20 เมตร

0

0

0

7,500

-100 %

0

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 X 2.20 เมตร

0

0

0

16,500

-100 %

0

48,000

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งน้าหนัก
เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว

หม้อหุงข้าวแก๊ส

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 50/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
หม้อหุงข้าวแก๊สความจะ10ลิตร พร้อม
อุปกรณ์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

17,400

0

0

0

0 %

0

เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 1 x ยาว 2
เมตร สูง 3 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

48,750

เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 2 x ยาว 2
เมตร สูง 0.50 เมตร

0

0

0

0

100 %

68,000

สตาร์ทติงบ๊อก

0

0

0

0

100 %

66,000

เสาประตูฟุตบอลโครงเหล็ก

0

0

0

0

100 %

17,000

10,585

0

0

0

0 %

0

7,120

0

0

0

0 %

0

ระนาดทุ้ม

0

0

0

0

100 %

32,500

ระนาดเอก

0

0

0

0

100 %

32,500

5,875

0

0

0

0 %

0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

0

0

0

250,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

71,600

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

1,512,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานัก
งาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

1,312,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)

0

0

0

30,000

-100 %

0

21,186

0

0

0

0 %

0

5,564

0

0

0

100 %

200,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองใหญ่ 24 นิ้ว
ฉาบ 16 นิ้ว

อังกะลุงราวกระบอกไม้ไผ่ลายแท้ 7 คู่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:30

หน้า : 51/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
จัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

0

100 %

2,200,000

56,603

0

0

0

0 %

0

929,378

542,450

336,497.8

5,199,300

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

718,600

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

0

0

0

0

100 %

250,000

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู
เข้า-ออก บริเวณพื้นที่ประชานิเวศน์ 3
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12
ประชานิเวศน์ 3)

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและ
อาคารสนามเด็กเล่น

0

0

0

4,500,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชา
นิเวศน์ 3

0

0

0

200,000

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

0

0

0

150,000

0 %

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกร
นิมิต

0

0

0

150,000

0 %

150,000

เตรื่องคอมพิวเตอร์
รวมค่าครุภัณฑ์

9,191,050

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
โครงการจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนคร
อินทร์

0

0

0

150,000

0 %

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

0

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร
อเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

0

0

0

650,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและ
ฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตาบล
บางเขน

0

0

0

180,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

718,600

0

0

12,130,000

850,000

รวมงบลงทุน

1,647,978

542,450

336,497.8

17,329,300

10,041,050

0

1,625,000

3,618,000

0

0 %

0

ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

0

0

0

80,000

0 %

80,000

โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการพัฒนา
ระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

15,000,000

13.33 %

17,000,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

1,625,000

3,618,000

15,080,000

17,080,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

1,625,000

3,618,000

15,080,000

17,080,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
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ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

0

43,500,000

-100 %

0

43,492,000

43,906,800

42,767,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

42,800,000

รวมเงินอุดหนุน

43,492,000

43,906,800

42,767,000

43,500,000

42,800,000

รวมงบเงินอุดหนุน

43,492,000

43,906,800

42,767,000

43,500,000

42,800,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

174,372,647.4

186,804,133.61

189,378,310.64

255,827,500

248,937,670

15,275,017

15,533,310

16,652,317.5

22,000,000

-3.18 %

21,300,000

795,201

2,353,450

1,903,240

1,720,000

56.98 %

2,700,000

เงินวิทยฐานะ

1,467,950

383,068

1,045,739

2,750,000

41.82 %

3,900,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

5,299,391

6,662,427

5,934,290

7,500,000

-6.93 %

6,980,000

99,740

144,000

159,639

210,000

-16.67 %

175,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

22,937,299

25,076,255

25,695,225.5

34,180,000

35,055,000

รวมงบบุคลากร

22,937,299

25,076,255

25,695,225.5

34,180,000

35,055,000

356,600

463,400

372,400

600,000

356,600

463,400

372,400

600,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

600,000
600,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

3,143,800

2,662,700

2,293,300

0

0 %

0

0

0

0

4,400,000

2.27 %

4,500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

43,000

196,062

300,000

-33.33 %

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

140,960

0

0

0

0 %

0

0

771,400

1,229,360

2,000,000

-25 %

1,500,000

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
(สามัญรุ่นใหญ่)

687,150

0

0

0

0 %

0

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับการ
ดารงชีวิต

194,425

0

0

0

0 %

0

โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล

0

0

0

0

100 %

2,000,000

234,370

212,500

416,136

500,000

0 %

500,000

0

1,773,109

2,163,892

3,500,000

-14.29 %

3,000,000

1,889,196

4,841,917

4,897,254.78

5,000,000

0 %

5,000,000

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

341,280

0

0

0

0 %

0

โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ

60,900

78,600

15,000

100,000

0 %

100,000

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

70,000

91,766

83,472

150,000

0 %

150,000

0

0

0

0

100 %

250,000

20,800

0

0

80,000

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
(สามัญรุ่นใหญ่)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล
นครนนทบุรี
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ
ชั้นต่างๆ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

9,000

0

0

0

0 %

0

0

61,600

63,325

120,000

-33.33 %

80,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยว
ข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

1,651,138

0

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

0

1,668,480

1,549,610

3,000,000

0 %

3,000,000

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

0

1,013,228

649,192

1,300,000

-3.08 %

1,260,000

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต
กรรมทางการศึกษา

0

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

0

739,075

312,638

0

0 %

0

โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้าน
กีฬามุ่งสู่สากล

26,480

84,850

536,810

5,000,000

-40 %

3,000,000

โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนสังกัดเทศบาล

0

60,000

25,200

0

0 %

0

โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนสังกัดเทศบาล

72,000

0

0

0

0 %

0

โครงการภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

619,018

0

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมเด็กให้ เก่ง ดี มีสุข

0

18,750

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมเด็กให้เก่ง ดี มีสุข

40,300

0

0

0

0 %

0

0

0

0

200,000

-25 %

150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

5,606,919

6,710,881

7,051,425

9,767,600

-16.69 %

8,137,600

โครงการอบรมและติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอน

1,183,135

0

0

0

0 %

0

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

166,259

0

0

0

0 %

0

14,659,000

15,127,000

15,560,000

16,360,000

-0.98 %

16,200,000

5,690.26

37,551.65

48,367.03

400,000

-37.5 %

250,000

30,821,820.26

35,996,407.65

37,091,043.81

52,577,600

250,000

238,658

288,105

300,000

0 %

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

59,970.34

69,752.5

69,860.35

100,000

0 %

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

59,693.89

219,972.72

299,113.92

150,000

240 %

510,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,584,100

191,000

0

1,000,000

100 %

2,000,000

วัสดุก่อสร้าง

29,999.08

27,746.96

37,382.04

60,000

0 %

60,000

23,968

53,821

35,172.03

200,000

100 %

400,000

0

0

0

500,000

-20 %

400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

53,000

70,000

99,917

120,000

0 %

120,000

วัสดุการเกษตร

59,250

58,575

100,000

100,000

0 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

30,000

35,750

41,933

60,000

0 %

60,000

499,681

381,437

376,234

600,000

0 %

600,000

94,834

99,998

199,512

200,000

0 %

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

119,998

129,994

62,354

160,000

0 %

160,000

วัสดุการศึกษา

599,999

483,205

625,405

800,000

0 %

800,000

0

0

496,000

0

0 %

0

3,464,493.31

2,059,910.18

2,730,988.34

4,350,000

0

0

0

100,000

โครงการอาหารกลางวัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

49,477,600

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุกีฬา

วัสดุสนาม
รวมค่าวัสดุ

5,810,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

200 %

300,000
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ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

0

0

0

100,000

500 %

600,000

ค่าบริการโทรศัพท์

0

0

2,705.14

36,000

11.11 %

40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

30,000

233.33 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

2,705.14

266,000

1,040,000

รวมงบดาเนินงาน

34,642,913.57

38,519,717.83

40,197,137.29

57,793,600

56,927,600

(1) โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้นั่ง 2 ตัว

0

0

0

150,000

-100 %

0

(1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

0

0

0

0

100 %

50,000

(2) โต๊ะโรงอาหาร พร้อมเก้าอี้

0

0

0

375,000

-100 %

0

(2) ตู้เก็บอุปกรณ์

0

0

0

0

100 %

50,000

(3) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู

0

0

0

60,000

-100 %

0

(3) ตู้ไม้ 9 ช่อง

0

0

0

0

100 %

60,000

(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง

0

0

0

34,000

-100 %

0

(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้

0

0

0

0

100 %

308,000

(5) เครื่องขัดพื้น

0

0

0

0

100 %

20,000

(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
ระบบ 2 ภาษา

0

0

0

0

100 %

44,000

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดา)

0

208,650

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล (ขาว ดา)

0

178,690

0

0

0 %

0

42,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะและเก้าอี้ครู
ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดลองถาดคลื่น
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(2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา

0

0

0

0

100 %

1,100,000

กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด

0

0

0

20,000

-100 %

0

กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง พร้อม
อุปกรณ์

0

0

0

125,000

-100 %

0

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กโฟเมก้า

0

75,600

0

0

0 %

0

โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษา

0

0

0

51,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

70,000

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

0

54,000

0

0

0 %

0

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

0

123,000

0

0

0 %

0

(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0

0

0

0

100 %

85,000

(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LEDTV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

0

0

0

26,500

-100 %

0

(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ

0

0

0

0

100 %

20,000

(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
Lumens

0

0

0

27,700

-100 %

0

(3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

9,500

-100 %

0

(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์

0

0

0

0

100 %

37,500

(4) กล้องฉายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
(DSLR)

0

0

0

30,000

-100 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด
40 นิ้ว

0

0

78,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มน้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เครื่องชั่งน้าหนักระบบสปริงพร้อม
ชุดเครื่องวัดส่วนสูง
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(2) เครื่องวัดความจุปอด

0

0

0

0

100 %

9,900

(3) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

0

0

0

0

100 %

4,000

(1) อ่างล้างชามสแตนเลส แบบหลุม
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

0

0

0

0

100 %

120,000

(2) ตู้แช่อาหาร แบบ 4 ประตู

0

0

0

0

100 %

132,000

(3) เตียง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

0

100 %

1,000,000

(4) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด

0

0

0

0

100 %

1,600,000

เตียง 2 ชั้น

0

0

450,000

0

0 %

0

เครื่องเจียร

0

0

1,700

0

0 %

0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 9.5 KVA

0

0

4,600

0

0 %

0

เครื่องตัด กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
2,000 วัตต์

0

0

4,550

0

0 %

0

สว่านไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
710 วัตต์

0

0

2,400

0

0 %

0

เครื่องบริหารอเนกประสงค์สมิทแมชชีน

0

0

120,000

0

0 %

0

จักรยานฟิตเนส

0

0

0

0

100 %

95,000

สระอีซี่เว็ท

0

0

54,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

1,584,000

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล

0

0

0

71,600

-100 %

0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

45,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

0

0

0

7,900

-100 %

0

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0

0

0

0

100 %

5,800

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

30,100

0

0

0

250,000

-100 %

0

(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

0

0

0

0

100 %

5,200

(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

229,600

(6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

0

100 %

17,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

0

0

23,100

0

0 %

0

42,000

639,940

738,350

1,238,200

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

0

0

0

150,000

0 %

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบาง
แพรกเหนือ

0

0

0

150,000

0 %

150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

300,000

300,000

รวมงบลงทุน

42,000

639,940

738,350

1,538,200

7,048,400

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

57,622,212.57

64,235,912.83

66,630,712.79

93,511,800

99,031,000

(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รวมค่าครุภัณฑ์

6,748,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

243,300

247,390

619,560

2,700,000

-14 %

2,322,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

150,000

-66.67 %

50,000

เงินประจาตาแหน่ง

0

0

0

58,000

-17.24 %

48,000

514,610

519,360

538,560

1,200,000

9.33 %

1,312,000

29,460

24,060

24,000

100,000

-80 %

20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

787,370

790,810

1,182,120

4,208,000

3,752,000

รวมงบบุคลากร

787,370

790,810

1,182,120

4,208,000

3,752,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

12,000

0 %

12,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

50,000

0 %

50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

300,000

-50 %

150,000

0

0

0

362,000

614,000

485,101.09

454,000

0

0 %

0

0

0

0

1,200,000

0 %

1,200,000

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

0

0

0

0

100 %

12,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

50,000

0 %

50,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

212,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0

0

0

0

100 %

2,500,000

โครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่าน

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการพัฒนาการบริหารงานการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

0

0

0

0

100 %

70,000

โครงการพัฒนาการบริหารงานนอก
ระบบและตามอัธยาศัย

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนมุ่งสู่อาชีพ

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย

0

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียน
รู้สู่ชุมชน

0

86,284

99,634.55

150,000

-100 %

0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เด็กและ
เยาวชน

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0

0

0

100,000

-50 %

50,000

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

0

0

40,518

100,000

-50 %

50,000

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้
เด็กและเยาวชน

0

0

0

0

100 %

100,000

81,039

0

0

0

0 %

0

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eliblary)

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์

0

0

0

0

100 %

100,000

22,042

13,519.5

113,834.5

200,000

0 %

200,000

717,081

584,904.59

707,987.05

5,700,000

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่
ชุมชน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,732,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

7,800

19,192

61,265

150,000

0 %

150,000

0

7,530

0

5,000

0 %

5,000

4,578.53

8,799

9,900

10,000

-50 %

5,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

3,070

0

9,650

10,000

0 %

10,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

10,000

9,649

9,780

80,000

0 %

80,000

89,815.7

89,712.5

94,910.4

150,000

-20 %

120,000

115,264.23

134,882.5

185,505.4

415,000

366,702.46

314,308.16

392,136.13

500,000

-20 %

400,000

1,476.6

1,476.6

984.4

120,000

0 %

120,000

6,597.14

6,603.22

7,209.06

50,000

-20 %

40,000

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

374,776.2

322,387.98

400,329.59

700,000

590,000

รวมงบดาเนินงาน

1,207,121.43

1,042,175.07

1,293,822.04

7,177,000

5,914,000

0

0

0

7,000

-100 %

0

(10) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น

0

0

0

32,400

-100 %

0

(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2
บานเปิด

0

0

0

5,500

-100 %

0

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก

0

0

0

7,000

-100 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

380,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) พัดลมชนิดตั้งพื้น
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(7) ชั้นวางหนังสือพิมพ์แบบแคร่หนีบ

0

0

0

5,000

-100 %

0

(8) โต๊ะคอมพิวเตอร์

0

0

0

58,800

-100 %

0

(9) เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

16,000

-100 %

0

เครื่องดูดฝุ่น

0

0

26,000

0

0 %

0

119,600

0

0

0

0 %

0

0

0

0

3,000,000

-100 %

0

0

0

0

10,000

-100 %

0

(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0

0

0

20,400

-100 %

0

(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0

0

0

53,100

-100 %

0

(3) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

0

0

0

20,000

-100 %

0

(4) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

0

0

0

10,000

-100 %

0

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

0

0

0

14,000

-100 %

0

(1) คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

0

0

0

462,000

-100 %

0

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

37,500

-100 %

0

(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)

0

0

0

135,000

-100 %

0

(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

0

0

0

17,000

-100 %

0

(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1

0

0

0

5,700

-100 %

0

ชั้นวางหนังสือเหล็ก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถปิคอัพ 4 ล้อ)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) Blu-ray
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รวมค่าครุภัณฑ์

119,600

0

26,000

3,916,400

0

รวมงบลงทุน

119,600

0

26,000

3,916,400

0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

2,114,091.43

1,832,985.07

2,501,942.04

15,301,400

9,666,000

รวมแผนงานการศึกษา

247,007,122.1

266,304,377.91

273,529,964.88

393,431,700

382,820,670

5,273,311

5,157,743

5,874,620

9,446,000

1.72 %

9,608,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

261,960

212,381

210,000

368,000

5.98 %

390,000

เงินประจาตาแหน่ง

264,000

300,161

289,500

348,000

0 %

348,000

2,194,804

2,465,130

2,632,316

3,172,000

3.31 %

3,277,000

170,400

170,700

138,379

200,000

-23.5 %

153,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,164,475

8,306,115

9,144,815

13,534,000

13,776,000

รวมงบบุคลากร

8,164,475

8,306,115

9,144,815

13,534,000

13,776,000

0

26,800

49,100

200,000

0

26,800

49,100

200,000

0

15,515

0

0

0 %

0

0

0

0

300,000

-66.67 %

100,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

-50 %

100,000
100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

141,300

236,580

210,910

600,000

141,300

252,095

210,910

900,000

149,244.32

155,964.97

136,659.5

400,000

0 %

400,000

2,260

0

2,220

50,000

-40 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100,000

0 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

5,608

100,000

0 %

100,000

350,245.9

435,781.04

394,331.38

600,000

0 %

600,000

501,750.22

591,746.01

538,818.88

1,260,000

10,038.96

9,392.47

9,773.66

60,000

-66.67 %

20,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

10,038.96

9,392.47

9,773.66

65,000

25,000

รวมงบดาเนินงาน

653,089.18

880,033.48

808,602.54

2,425,000

2,065,000

0

803,250

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

803,250

0

0

0

รวมงบลงทุน

0

803,250

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

8,817,564.18

9,989,398.48

9,953,417.54

15,959,000

15,841,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

600,000
700,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

1,240,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0 %

0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

6,315,985

6,456,181

6,016,565

10,108,000

2.35 %

10,346,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

242,400

260,364

289,561

233,000

15.45 %

269,000

เงินประจาตาแหน่ง

302,400

339,150

206,493

252,000

-33.33 %

168,000

1,899,020

3,033,170

3,199,930

4,133,000

1.57 %

4,198,000

0

131,635

152,558

224,000

-3.57 %

216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,759,805

10,220,500

9,865,107

14,950,000

15,197,000

รวมงบบุคลากร

8,759,805

10,220,500

9,865,107

14,950,000

15,197,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

80,107

75,227

45,987

150,000

-33.33 %

100,000

80,107

75,227

45,987

170,000

2,430,610

2,481,288

2,202,666

0

0 %

0

0

0

0

5,650,000

6.19 %

6,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

133,720

0

146,755

400,000

0 %

400,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

199,396

347,429

286,664

500,000

0 %

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหามลพิษทางน้า

0

415,744

496,635

500,000

0 %

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหามลพิษทางน้า ประจาปี 2559

435,491.5

0

0

0

0 %

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

120,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โครงการชุมชนคลองสวย น้าใส

0

887,921

972,385.5

1,000,000

50 %

1,500,000

โครงการชุมชนคลองสวย น้าใส
ประจาปี 2559

615,400

0

0

0

0 %

0

โครงการชุมชนคาร์บอนต่า(เขียวสด ลด
มลพิษ พิชิตพลังงาน)

339,650

137,231

419,730

600,000

-100 %

0

โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อม

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้
คูคลอง

0

0

113,871.75

300,000

0 %

300,000

โครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่า

0

0

0

0

100 %

1,000,000

โครงการบ่อดักไขมันเพื่อคืนความใสให้
คูคลอง

766,556.3

150,769.3

0

0

0 %

0

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

1,345,625

770,066.6

1,314,082

1,500,000

73.33 %

2,600,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

0

25,000

0

100,000

0 %

100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

130,266

73,046

107,383.2

200,000

0 %

200,000

โครงการป้องกันและบาบัดการติดสาร
เสพติด

2,330,000

2,091,815.5

1,438,983.2

1,700,000

0 %

1,700,000

โครงการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน้า
จากสถานประกอบการ

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนราคาญ

88,783

0

91,015

200,000

0 %

200,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
ราคาญ

0

42,602

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้า
ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535

125,522

49,288.6

145,122

300,000

0 %

300,000

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

461,650

439,476.3

605,693.8

1,000,000

0 %

1,000,000

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

0

193,822.5

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ประจาปี 2559

119,060

0

0

0

0 %

0

0

0

305,501.86

500,000

-100 %

0

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่า (Low
Carbon School)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:31

หน้า : 69/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน

160,000

180,400

158,545.25

300,000

0 %

300,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

206,715

87,972

181,530

500,000

100 %

1,000,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และ
เด็ก

29,067.5

12,845.27

17,325.27

100,000

0 %

100,000

2,039,771.5

174,231.5

87,457

200,000

0 %

200,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของ
เด็กวัยเรียน

0

1,881,151

1,399,749.5

200,000

0 %

200,000

โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

0

0

8,972.5

300,000

0 %

300,000

โครงการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

0

245,929

382,898

500,000

0 %

500,000

โครงการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น
ประจาปี 2559

269,541.5

0

0

0

0 %

0

1,837,291.5

2,190,833.32

0

0

0 %

0

0

0

2,266,460.23

2,500,000

0 %

2,500,000

38,604.02

58,273.22

0

100,000

0 %

100,000

101,575.1

497,881.7

114,008.5

1,222,000

0 %

1,222,000

14,204,295.92

13,435,016.81

13,263,434.56

20,372,000

วัสดุสานักงาน

99,520

64,039.5

75,155.73

200,000

0 %

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

26,945

27,808

39,972

100,000

50 %

150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

12,013

13,092

29,863

700,000

-28.57 %

500,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

0

100 %

500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

100,000

0 %

100,000

140,308.22

126,543.96

129,718.68

300,000

0 %

300,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน

โครงการสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึก
อบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

23,722,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:31

หน้า : 70/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

199,700

499,000

1,000,000

-30 %

700,000

97,584

187,464

5,900

300,000

-66.67 %

100,000

0

0

0

0

100 %

300,000

376,370.22

618,647.46

779,609.41

2,700,000

ค่าไฟฟ้า

2,265,285.2

3,233,017.31

3,664,976.68

6,000,000

33.33 %

8,000,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

106,600.69

92,574.66

92,478.33

200,000

0 %

200,000

ค่าบริการโทรศัพท์

13,622.22

13,420.93

13,399.58

20,000

0 %

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0

0

0

3,000

0 %

3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,385,508.11

3,339,012.9

3,770,854.59

6,273,000

8,273,000

รวมงบดาเนินงาน

17,046,281.25

17,467,904.17

17,859,885.56

29,515,000

34,965,000

0

0

0

6,000

-100 %

0

เก้าอี้พนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม

32,100

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้มีล้อ

28,248

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้รับแขก

0

0

0

5,000

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

30,000

-100 %

0

18,618

0

0

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

0

0

0

210,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ

0

0

0

29,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

0

0

0

48,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

2,850,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้

เก้าอี้หนังเทียมไม่มีล้อ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ฉากกั้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

38,520

0

0

0

0 %

0

0

0

0

16,000

-100 %

0

ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน

44,512

0

0

0

0 %

0

ตู้เอกสารเตี้ย บานเลื่อน

11,128

0

0

0

0 %

0

โต๊ะทางาน 3 ลิ้นชัก

42,051

0

0

72,000

-100 %

0

139,956

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อม
ติดตั้งหลังคา

0

1,606,500

0

0

0 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

1,540,500

0

814,000

-100 %

0

94,500

0

0

0

0 %

0

เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ พร้อม
ลาโพง

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง

0

0

0

0

100 %

15,000

เครื่องขยายเสียงไร้สาย

0

0

0

75,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ พร้อม
ไมโครโฟน

0

0

0

5,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ตู้ลาโพง
แบบลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย

0

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่แบบอัตโนมัติ

0

8,800

0

0

0 %

0

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

0

0

27,200

-100 %

0

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

18,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

6,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

โต๊ะทางาน
โต๊ะพับอเนกประสงค์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรือพลาสติก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:31

หน้า : 72/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
ส่วนสูง

0

0

0

0

100 %

40,000

เครื่องตรวจวัดความทึบแสง

0

0

0

0

100 %

500,000

เครื่องตรวจวัดเสียง

0

0

0

0

100 %

450,000

เครื่องมือวัดความเข้มของแสงสว่าง
แบบพกพา ดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

18,920

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ

0

0

0

0

100 %

35,000

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

140,000

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แบบภาคสนาม

0

18,500

0

0

0 %

0

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า
แบบสนาม

0

65,000

0

0

0 %

0

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด แบบ
พกพา

0

0

0

0

100 %

17,720

0

0

0

50,000

-100 %

0

เก้าอี้นวดไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

490,000

เครื่อง Multi Gym 3 Station Leg
Press

0

0

0

0

100 %

45,000

จักรยานนั่งตรง

0

0

0

0

100 %

140,000

209,600

0

0

400,400

-91.81 %

32,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

0

0

0

18,000

0 %

18,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

0

0

0

17,000

-11.76 %

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น แบบถังน้าอยู่
ด้านล่าง
ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

39,500

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

0

100 %

10,000

40,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

18,000

-100 %

0

2,800

0

0

0

0 %

0

13,600

0

0

32,500

-76.92 %

7,500

294,874.97

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,010,507.97

3,257,300

0

1,992,600

2,170,940

รวมงบลงทุน

1,010,507.97

3,257,300

0

1,992,600

2,170,940

0

0

0

1,860,000

0 %

1,860,000

667,500

0

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

667,500

0

0

1,860,000

1,860,000

รวมงบเงินอุดหนุน

667,500

0

0

1,860,000

1,860,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

27,484,094.22

30,945,704.17

27,724,992.56

48,317,600

54,192,940

9,433,268

9,778,744

11,036,439

17,913,000

-2.73 %

17,424,000

922,711

915,090

957,934

2,594,000

-2.7 %

2,524,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา 30 หน้า/นาที
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเอกสาร
ทั่วไป
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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หน้า : 74/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินประจาตาแหน่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

705,938

697,200

686,000

697,200

-19.25 %

563,000

3,830,211

7,161,264

7,843,732

9,833,000

-3.75 %

9,464,000

352,701

689,702

734,117

814,000

-8.97 %

741,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

15,244,829

19,242,000

21,258,222

31,851,200

30,716,000

รวมงบบุคลากร

15,244,829

19,242,000

21,258,222

31,851,200

30,716,000

7,427,200

9,309,600

11,958,460

16,500,000

21.21 %

20,000,000

17,600

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

36,000

0 %

36,000

96,945

84,375

131,300

300,000

0 %

300,000

7,541,745

9,393,975

12,089,760

16,886,000

1,746,274.5

2,532,900

1,480,667.28

0

0 %

0

0

0

0

17,000,000

-70.59 %

5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

104,353

92,593

186,986.5

600,000

0 %

600,000

โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เทศบาลนครนนทบุรี

416,223.4

361,345

225,960

1,000,000

0 %

1,000,000

โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ
"มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"

123,050

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

0

75,751.5

128,325.27

150,000

0 %

150,000

61,648

62,981

210,650

1,000,000

-50 %

500,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

20,386,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วย
เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

33,153.5

136,761

229,809

4,956,000

2,484,702.4

3,262,331.5

2,462,398.05

25,706,000

414,536

447,801

395,144.6

500,000

0 %

500,000

82,481.37

88,091.12

86,380.8

150,000

0 %

150,000

345,402.27

311,533.01

432,800.55

450,000

0 %

450,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

5,900

200,000

0 %

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

278,007.45

347,294.4

383,031.18

600,000

66.67 %

1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,556,512.7

3,682,423.91

3,897,468.9

6,000,000

-16.67 %

5,000,000

วัสดุการเกษตร

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

100,000

0 %

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

24,600

49,000

200,000

0 %

200,000

340,967.7

368,781.1

368,644.44

650,000

7.69 %

700,000

0

0

0

0

100 %

150,000

4,017,907.49

5,270,524.54

5,618,370.47

8,875,000

1,159,013.64

608,100.29

703,969.78

4,000,000

-50 %

2,000,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

30,405.16

45,392.8

39,002.98

600,000

0 %

600,000

ค่าบริการโทรศัพท์

30,154.69

25,540.18

23,315.9

165,000

-39.39 %

100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0

0

0

3,000

0 %

3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

80,076.15

300,000

-66.67 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,219,573.49

679,033.27

846,364.81

5,068,000

2,803,000

รวมงบดาเนินงาน

15,263,928.38

18,605,864.31

21,016,893.33

56,535,000

44,370,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
4,956,000
12,706,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

8,475,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โทรศัพท์

2,340

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง

0

0

0

72,000

-50 %

36,000

เก้าอี้เบาะหนัง มีพนักพิงและที่วางแขน

0

0

0

7,200

-100 %

0

23,968

0

0

0

0 %

0

เก้าอี้ล้อเลื่อน

0

0

0

30,000

-100 %

0

เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

0

0

0

0

100 %

8,500

เก้าอี้สแตนเลส ไม่มีล้อ

0

0

0

0

100 %

8,000

5,200

0

0

0

0 %

0

เครื่องเคลือบบัตรขนาด A4

0

0

0

8,000

100 %

16,000

เครื่องดูดฝุ่น

0

14,000

0

0

0 %

0

เครื่องดูดฝุ่น

0

0

0

14,000

-100 %

0

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

0

0

0

0

100 %

10,000

19,960

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
18,000 บีทียู

202,230

0

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ
Inverter ขนาด 20,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

83,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ
Inverter ขนาด 36,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

166,200

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

112,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

69,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้
ตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

58,000

เก้าอี้มีพนักพิงและล้อปรับสูง-ต่าได้

เครื่องเคลือบบัตร A4

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

44,000

0

0

0 %

0

394,830

0

0

0

0 %

0

22,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

0

0

0

48,000

-100 %

0

เครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า 500 ซีเอ็มเอ
ฟ

0

0

0

0

100 %

470,000

186,000

0

0

0

0 %

0

เคาน์เตอร์ตัวแอล

33,170

0

0

0

0 %

0

เคาน์เตอร์รูปตัวยู

60,990

0

0

0

0 %

0

ชุดโต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 6 ตัว

16,478

0

0

0

0 %

0

ตู้เก็บของ

52,644

0

0

0

0 %

0

ตู้เก็บบัตร

16,478

0

0

0

0 %

0

0

0

0

12,000

-100 %

0

ตู้ลอคเกอร์ 6 ประตู

4,280

0

0

0

0 %

0

ตู้ลอคเกอร์ 8 ประตู

11,770

0

0

0

0 %

0

ตู้ลิ้นชักแบบมีล้อ

9,095

0

0

0

0 %

0

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด

4,280

0

0

0

0 %

0

ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน

9,630

0

0

0

0 %

0

ตู้เอกสารขนาด 80x40x156 ซม.

6,848

0

0

0

0 %

0

20,223

0

0

0

0 %

0

0

0

0

10,500

-100 %

0

6,099

0

0

0

0 %

0

0

15,800

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวนขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เครื่องฟอกอากาศขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม

ตู้ล็อกเกอร์ ชนิด 9 ประตู

โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้แบบล้อ
เลื่อน
โต๊ะเคาน์เตอร์มีลิ้นชัก
โต๊ะทางาน
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โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง

27,606

0

0

0

0 %

0

โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขาได้

6,259.5

0

0

0

0 %

0

โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขาได้

0

3,500

0

0

0 %

0

โทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

15,000

-100 %

0

พัดลมตั้งพื้น

0

11,920

0

0

0 %

0

พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

0

0

0

5,400

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

0

0

814,000

219.9 %

2,604,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อม
ติดตั้งหลังคา

0

2,409,750

0

0

0 %

0

รถพยาบาล (รถตู้)

0

0

0

2,000,000

0 %

2,000,000

เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ พร้อม
ลาโพงและไมโครโฟน

19,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่พร้อม
ลาโพง

0

37,800

0

0

0 %

0

37,800

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

12,800

97,150

0

0

0

0 %

0

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติด
ตั้ง

250,890

0

0

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว

56,000

0

0

0

0 %

0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

14,000

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 48 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

18,700

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพง
โคมไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดพร้อมจอแสดงผล

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:31
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 นิ้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

66,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียง

0

229,500

0

0

0 %

0

กล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจตาส่วนหน้า
ระบบดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

850,000

เครื่องกระตุ้นหัวไจไฟฟ้าอัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

800,000

เครื่องขูดหินปูนอัลตร้าโซนิก

0

90,000

0

0

100 %

45,000

เครื่องเขย่าสาร

0

15,000

0

0

0 %

0

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา

0

210,000

0

0

0 %

0

เครื่องจี้ไฟฟ้า

0

0

0

120,000

-100 %

0

เครื่องฉายแสง

0

20,900

0

0

0 %

0

เครื่องช่วยหายใจมือบีบ (Ambu bag)

0

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องชั่งน้าหนัก ระบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง

0

0

0

0

100 %

60,000

เครื่องชั่งน้าหนักเด็กแบบนอนพร้อม
แถบวัดความยาวเด็ก

0

0

0

12,000

-100 %

0

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
ส่วนสูง

0

0

0

20,000

-100 %

0

เครื่องชั่งน้าหนักแบบยืนระบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง

0

0

0

20,000

-100 %

0

เครื่องซีลปิดผนึก

0

0

0

40,000

300 %

160,000

เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

300,000

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ

0

12,000

0

0

0 %

0

เครื่องดูดเสมหะ

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ
อัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

200,000

เครื่องตรวจนับแยกชนิดตะกอนปัสสาวะ
อัตโนมัติ

0

0

0

950,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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เครื่องตรวจส่องหู-ตา-จมูก

0

32,000

0

0

0 %

0

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง

0

0

0

0

100 %

2,000,000

เครื่องตัดเฝือก

0

0

0

0

100 %

20,000

เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่
ต้องขยายม่านตา

0

0

0

0

100 %

1,200,000

เครื่องถ่ายรังสีในช่องปาก (เอกซเรย์)
พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

0

100 %

120,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า ระบบ
ดิจิตอล

0

0

0

0

100 %

600,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า ระบบ
อัตโนมัติ

0

0

0

300,000

-100 %

0

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้า

0

124,500

0

0

100 %

120,000

เครื่องปรับอัตราการไหลของสารละลาย

0

60,000

0

0

0 %

0

เครื่องพ่นยา

0

0

0

20,000

-50 %

10,000

เครื่องเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วย
กระแสไฟฟ้า

0

0

0

196,100

-100 %

0

เครื่องเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วย
กระแสไฟฟ้า สาหรับการฝังเข็ม

0

0

0

0

100 %

55,000

เครื่องมือทาแผล

0

0

0

0

100 %

20,000

เครื่องมือผ่าตัดเล็ก

0

5,000

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทมีล้อ
เลื่อน

0

0

0

7,900

0 %

7,900

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบล้อ
เลื่อน

0

0

0

0

100 %

80,000

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบตั้ง
โต๊ะ

0

39,000

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า

0

0

0

3,000

-100 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

0

26,000

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ

0

0

0

28,000

75 %

49,000
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เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้ง
โต๊ะ

0

25,000

0

24,000

-100 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้ง
พื้น

0

7,900

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา

0

2,700

0

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ

0

0

0

140,000

-50 %

70,000

เครื่องสเมียร์เลือดและย้อมสไลด์
อัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

950,000

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า
ร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์

0

0

0

0

100 %

490,000

0

0

0

350,000

-100 %

0

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น

0

0

0

0

100 %

760,000

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

0

0

0

0

100 %

160,000

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอุลตร้าซาวน์
แบบ 1

0

274,500

0

0

0 %

0

116,000

0

0

0

0 %

0

โคมไฟส่องตรวจภายใน LED

0

0

0

0

100 %

50,000

ฉากบังตา 3 ตอน สแตนเลสพับได้

0

0

0

0

100 %

32,000

ชุดแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิด
ยาว

0

0

0

45,000

-100 %

0

ด้ามกรอฟัน ความเร็วสูง

0

365,160

0

0

0 %

0

ด้ามกรอฟันชนิดหักมุม

0

88,752

0

0

0 %

0

ตู้เก็บวัคซีน

0

0

0

200,000

0 %

200,000

ตู้อบสมุนไพร

0

0

0

30,000

100 %

60,000

เตียงกายภาพบาบัด สาหรับนวดแพทย์
แผนไทย

0

0

0

0

100 %

70,000

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า
ร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ พร้อมชุดสูญ
ญากาศ

เครื่องอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1
แรงม้า

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 82/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เตียงกายภาพบาบัดแบบเตี้ย

0

0

0

0

100 %

62,500

เตียงกายภาพบาบัดแบบสูง

0

0

0

0

100 %

25,000

เตียงตรวจโรค พร้อมบันไดขึ้นเตียง 2
ขั้น

0

0

0

9,000

-100 %

0

เตียงนวดสาหรับแพทย์แผนไทย

0

40,000

0

0

0 %

0

เตียงปฏิบัติกายภาพบาบัดแบบเตี้ย
พร้อมเบาะ

0

43,200

0

0

0 %

0

เตียงฝังเข็ม พร้อมบันไดขึ้นเตียง

0

0

0

0

100 %

80,000

เตียงออกกาลังกายด้วยการแขวนและ
พยุง

0

0

0

0

100 %

49,000

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิ แบบไม่สัมผัส
ร่างกาย

0

0

0

0

100 %

10,000

เทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิตู้แช่

0

0

0

15,000

-100 %

0

ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทางหู

0

0

0

21,000

-28.57 %

15,000

ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทางหู

0

10,000

0

0

0 %

0

เปลตักผู้ป่วย

0

0

0

120,000

-100 %

0

ยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

460,000

-100 %

0

ยูนิตทาฟัน พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

0

100 %

1,380,000

รถเข็น 2 ชั้น

0

0

0

16,000

-100 %

0

รถเข็นฉีดยา สแตนเลส

0

0

0

0

100 %

99,000

รถเข็นชนิดนอน

0

0

0

20,000

-100 %

0

รถเข็นสแตนเลส

0

0

0

18,000

-100 %

0

สเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจ
ภายใน ขนาดกลาง (ไซส์ M)

0

0

0

0

100 %

5,000

สเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจ
ภายใน ขนาดเล็ก (ไซส์ S)

0

0

0

0

100 %

4,500

หม้อแช่พาราฟิน ขนาด 7 ลิตร

0

0

0

0

100 %

74,000

หม้อต้มแผ่นประคบร้อน

0

119,500

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 83/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
หูฟังทางการแพทย์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

70,000

-100 %

0

เครื่องกรองน้าระบบ R.O.

23,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 7 กก.

40,470

0

0

0

0 %

0

เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาดไม่น้อยกว่า 10
กก.

0

35,980

0

0

0 %

0

เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น

0

12,400

0

0

0 %

0

เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น แบบถังน้าอยู่
ด้านล่าง

0

0

0

20,000

-100 %

0

เครื่องอบผ้า

0

0

0

39,900

0 %

39,900

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

0

0

0

13,000

-100 %

0

ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว

11,990

0

0

0

0 %

0

ตู้อ่างล้างจาน แบบมีลิ้นชักพร้อมก็อกน้า

17,900

0

0

0

0 %

0

ตู้อ่างล้างมือ

25,000

0

0

0

0 %

0

ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ

16,800

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

36,800

28,000

0

0

0

0 %

0

64,400

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

0

0

0

100 %

426,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

209,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 %

75,600

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล

93,600

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านรางโค้งรูปตัว L
อ่างล้างมือพร้อมก็อกน้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 84/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0

0

0

0

100 %

151,200

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

0

0

0

0

100 %

9,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

0

0

0

0

100 %

75,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความร้อน

0

0

0

50,000

-25 %

37,500

6,848

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

12,900

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

0

0

0

0

100 %

29,000

17,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

0

100 %

50,000

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์

0

0

0

0

100 %

700

125,402

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

2,465,228.5

4,447,762

0

6,431,000

17,983,100

รวมงบลงทุน

2,465,228.5

4,447,762

0

6,431,000

17,983,100

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

32,973,985.88

42,295,626.31

42,275,115.33

94,817,200

93,069,100

รวมแผนงานสาธารณสุข

69,275,644.28

83,230,728.96

79,953,525.43

159,093,800

163,103,040

เงินเดือนพนักงาน

651,320

279,012

561,559

1,183,000

4.31 %

1,234,000

เงินประจาตาแหน่ง

13,500

0

0

18,000

0 %

18,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer)

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 85/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-0.89 %

ปี 2563

841,520

840,120

624,330

788,000

781,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,506,340

1,119,132

1,185,889

1,989,000

2,033,000

รวมงบบุคลากร

1,506,340

1,119,132

1,185,889

1,989,000

2,033,000

38,030

16,160

0

150,000

0 %

150,000

0

0

0

50,000

0 %

50,000

38,030

16,160

0

200,000

0

0

4,950

0

0 %

0

0

0

0

200,000

0 %

200,000

13,700

6,200

38,700

100,000

0 %

100,000

789,755

858,724.54

850,419.44

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

0

0

28,744

0

0 %

0

โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและ
เยาวชน

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

โครงการยกย่องพ่อดีเด่น

231,043

0

117,734

400,000

0 %

400,000

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น

212,742

223,668

211,990

400,000

0 %

400,000

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

855,965

758,175.14

740,178.9

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นาสตรี

103,280

88,940

23,320

100,000

0 %

100,000

0

0

229,981

1,000,000

-50 %

500,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

200,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 86/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

122,610

42,350

150,000

0 %

150,000

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน

120,365

120,590

36,030

150,000

0 %

150,000

โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ

398,334

44,439

107,947.06

5,000,000

-40 %

3,000,000

0

0

1,605

100,000

0 %

100,000

2,725,184

2,223,346.68

2,433,949.4

10,600,000

99,150

76,046.5

46,176

100,000

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

3,000

0 %

3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

20,000

0 %

20,000

99,067.02

143,679.6

70,748.4

150,000

0 %

150,000

รวมค่าวัสดุ

198,217.02

219,726.1

116,924.4

278,000

278,000

รวมงบดาเนินงาน

2,961,431.02

2,459,232.78

2,550,873.8

11,078,000

6,578,000

0

6,398.6

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

59,540

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
สานักงาน

30,770

0

0

0

0 %

0

0

0

8,500

0

0 %

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

6,100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว พร้อม
ไมโครโฟนชนิดคาดศีรษะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 87/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี
แบบ Network

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

15,990

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)

3,690

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

6,180

0

0

0

0 %

0

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป

3,090

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

5,600

รวมค่าครุภัณฑ์

119,260

6,398.6

8,500

0

5,600

รวมงบลงทุน

119,260

6,398.6

8,500

0

5,600

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

4,587,031.02

3,584,763.38

3,745,262.8

13,067,000

8,616,600

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

4,587,031.02

3,584,763.38

3,745,262.8

13,067,000

8,616,600

426,040

490,602

714,280

1,443,000

-24.6 %

1,088,000

0

0

0

107,000

-59.81 %

43,000

เงินประจาตาแหน่ง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

205,660

210,900

214,560

231,000

6.93 %

247,000

0

0

4,284

13,000

-23.08 %

10,000

7,502,144

7,505,594

7,820,759

10,134,000

-5.06 %

9,621,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 88/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-14.34 %

ปี 2563

919,458

871,998

906,066

1,227,000

1,051,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

9,066,802

9,097,094

9,677,949

13,173,000

12,078,000

รวมงบบุคลากร

9,066,802

9,097,094

9,677,949

13,173,000

12,078,000

949,120

1,071,320

1,716,580

2,000,000

0 %

2,000,000

0

0

0

100,000

0 %

100,000

949,120

1,071,320

1,716,580

2,100,000

113,259.5

562,648.8

610,197.5

0

0 %

0

0

0

0

1,500,000

0 %

1,500,000

0

0

0

40,000

0 %

40,000

4,100

2,505,145

4,898.46

1,200,000

0 %

1,200,000

117,359.5

3,067,793.8

615,095.96

2,740,000

1,999,246

1,945,630.7

2,930,683

3,000,000

16.67 %

3,500,000

วัสดุก่อสร้าง

0

890,921.59

720,611.28

1,000,000

50 %

1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

32,458.6

404,303.78

1,500,000

0 %

1,500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

180,000

0 %

180,000

1,999,246

2,869,010.89

4,055,598.06

6,680,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

2,100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,740,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวมค่าวัสดุ

7,680,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

3,065,725.5

7,008,124.69

6,387,274.02

11,520,000

(1) ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่

0

0

0

0

100 %

1,771,900

(2) พัดลมไอน้า

0

0

0

0

100 %

534,000

(3) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

0

0

0

0

100 %

160,500

(4) พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

0

0

0

0

100 %

30,000

(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา และสี)

0

0

0

0

100 %

450,000

(6) เก้าอี้เหล็กบุนวม แบบมาตรฐาน
พร้อมผ้าคลุม

0

0

0

0

100 %

900,000

(7) ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น

0

0

0

0

100 %

9,900

(8) โต๊ะประชุม

0

0

0

0

100 %

21,000

(9) ฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น)

0

0

0

0

100 %

37,000

เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

129,000

-100 %

0

เก้าอี้เหล็กแบบบุนวม

0

860,000

0

0

0 %

0

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ
โยก

0

0

17,600

0

0 %

0

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก

0

0

34,800

0

0 %

0

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

0

0

149,800

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด
ขาว-ดา

0

0

208,000

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร

0

0

17,800

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้า

0

0

0

25,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร

0

0

0

34,200

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดบานกระจก

0

0

0

11,000

-100 %

0

รวมงบดาเนินงาน

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563
12,520,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 90/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ช่อง

0

0

0

18,000

-100 %

0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

0

0

0

16,500

-100 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้งกันน้า ขนาด 4
x 8 เมตร

0

0

0

340,000

-100 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้งกันน้า ขนาด 5
x 10 เมตร

0

0

0

420,000

-100 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้า ขนาด 4 x
8 เมตร

0

0

0

480,000

-100 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้า ขนาด 5 x
10 เมตร

0

0

0

380,000

-100 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้า ขนาด 5 x
12 เมตร

0

0

0

440,000

-100 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์

0

0

0

48,000

-100 %

0

โต๊ะพับเอนกประสงค์

0

378,000

0

380,000

-100 %

0

บอร์ดโครงสร้างคณะผู้บริหาร สานัก
การช่าง

0

0

0

500,000

-100 %

0

รถเข็นเก็บแบบพร้อมก้านหนีบแบบ
สาหรับกระดาษA1

0

0

0

12,400

-100 %

0

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

0

0

0

100 %

3,472,000

(2) รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครน
ไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

5,500,000

(3) รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

1,850,000

(4) รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

3,200,000

(5) รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

1,375,000

(6) รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

1,750,000

(7) รถบรรทุกแบบชานต่า (ดีเซล) ชนิด
10 ล้อ

0

0

0

0

100 %

7,000,000

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

0

0

0

100 %

743,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

51,000

0

0

0

0 %

0

รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 17 เมตร

0

0

0

7,500,000

-100 %

0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

0

0

0

252,500

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

0

0

0

814,000

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิ้ลแค็บ แบบเกียร์อัตโนมัติ

0

0

0

2,550,000

-100 %

0

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

0

0

0

1,628,000

-100 %

0

รถบรรทุก(ดีเซล) พร้อมหลังคาไฟเบอร์
กลาสและติดตั้งกล่องใส่อุปกรณ์

1,800,000

0

0

0

0 %

0

รถยกของ ชนิด 4 ล้อ แบบนั่งขับ

0

0

1,850,000

0

0 %

0

รถยนต์กระเช้าติดตั้งไฟฟ้าแบบแขนพับ
สาหรับทางานในที่สูงไม่น้อยกว่า 15
เมตร

0

0

0

4,500,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

0

0

0

1,375,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ชนิด 6
ล้อ

0

0

0

3,700,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่อง
ยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6
ลูกบาศก์เมตร

0

0

0

3,500,000

-100 %

0

(1) เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง

0

0

0

0

100 %

859,700

(2) เครื่องสูบน้าแบบจุ่ม สาหรับสูบน้า
เสีย

0

0

0

0

100 %

438,700

เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

0

0

0

50,000

-100 %

0

เครื่องสูบน้าแบบเครื่องยนต์เบนซิน
ขนาด 4.9 แรงม้า

0

0

0

90,000

-100 %

0

เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ขนาด 16 นิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์

0

0

0

6,259,500

-100 %

0

ครุภัณฑ์การเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ขนาด 16 นิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

17,227,000

-100 %

0

(1) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิด
แขนยาวเป็นพิเศษ

0

0

0

0

100 %

8,000,000

(2) เครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์ แบบ
MOBILE HOT RECYCLING

0

0

0

0

100 %

1,850,000

(3) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (ดีเซล)

0

0

0

0

100 %

1,800,000

(4) นั่งร้าน

0

0

0

0

100 %

340,000

เครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์ แบบ MOBILE
HOT RECYCLING

0

0

0

3,700,000

-100 %

0

เครื่องตบดิน

0

0

0

21,000

-100 %

0

เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดเตาคู่

0

0

499,690

0

0 %

0

เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 38 มิลลิเมตร

0

0

0

19,000

-100 %

0

เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ
นาที

0

0

0

66,000

-100 %

0

รอก ขนาด 2 ตัน

0

0

0

8,500

-100 %

0

รอก ขนาด 5 ตัน

0

0

0

17,000

-100 %

0

(1) เครื่องวัดและทดสอบความปลอดภัย
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชนิดมือถือ

0

0

0

0

100 %

171,200

(2) เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
ด้วยภาพความร้อน

0

0

0

0

100 %

157,200

(3) เครื่องค้นหาแนวสายไฟ

0

0

0

0

100 %

46,100

(4) เครื่องค้นหาจุดสายขาดและจุดต่อ
สายแยก

0

0

0

0

100 %

48,100

(5) เครื่องวัดกาลังไฟฟ้าชนิดแคลมป์

0

0

0

0

100 %

47,100

(6) โคมไฟฟ้าสาธารณะ สาหรับติดตั้ง
บริเวณซอยย่อยถนนสามัคคี และถนน
สายเมนสามัคคี

0

0

0

0

100 %

20,000,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์

0

0

0

57,500

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ สาหรับติดตั้ง
บริเวณซอยย่อยถนนนนทบุรี 1

0

0

0

40,000,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ สาหรับติดตั้ง
บริเวณซอยย่อยถนนเรวดี และถนนสาย
เมนเรวดี

0

0

0

22,000,000

-100 %

0

โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 210 วัตต์
21,000 ลูกเมน

0

1,123,500

0

0

0 %

0

(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

0

0

0

0

100 %

30,000

(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ
WUXGA ขนาด 6,000 ANSI
Lumens

0

0

0

0

100 %

212,100

(3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

45,500

กล้องดิจิตอล

0

6,000

0

0

0 %

0

37,450

0

0

0

0 %

0

8,774

0

0

0

0 %

0

(1) เครื่องวัดแสง

0

0

0

0

100 %

14,200

(2) เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมีโพรบ

0

0

0

0

100 %

6,800

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา

0

0

0

36,000

-100 %

0

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว

0

0

0

122,400

-100 %

0

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว

0

0

0

17,600

-100 %

0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

0

0

0

114,000

-16.67 %

95,000

เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
ก๊อก

0

0

0

15,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับ
XGA
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 100 นิ้ว
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เตาอบไมโครเวฟ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

13,000

-100 %

0

(1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7
นิ้ว

0

0

0

0

100 %

6,300

(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

0

0

0

0

100 %

30,000

(3) เครื่องตัดคอนกรีต

0

0

0

0

100 %

96,300

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ
แบบสั่น ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร

0

0

0

8,300

-100 %

0

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ
แบบสายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร

0

0

0

7,600

-100 %

0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว

0

0

0

5,500

-100 %

0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว

0

0

0

13,000

-100 %

0

เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60
มิลลิเมตร

0

0

0

15,000

-100 %

0

เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50
มิลลิเมตร

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12
มิลลิเมตร

0

0

0

9,500

-100 %

0

แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน

0

0

0

56,000

-100 %

0

แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500
กิโลกรัม

0

0

0

40,000

-100 %

0

เลื่อยโซ่ยนต์

0

0

0

180,000

-100 %

0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8
นิ้ว

0

0

0

5,600

-100 %

0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9
นิ้ว

0

0

0

6,900

-100 %

0

0

0

0

232,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณ
อาคารที่ทาการชุมชนทรายทอง ซอยติวา
นนท์ 45 ซอยย่อยทรายทอง 1/2

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 95/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องออกกาลังกายพร้อมติดตั้งภายใน
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

353,000

-100 %

0

(1) เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ แบบอนาลอค

0

0

0

0

100 %

6,300

(2) เครื่องวัดระยะทางชนิดเลเซอร์

0

0

0

0

100 %

67,200

(3) เครื่องวัดความลึกท้องน้า

0

0

0

0

100 %

35,400

ไม้สตาฟฟ์

0

0

0

3,000

-100 %

0

ล้อวัดระยะทาง

0

0

0

6,500

-100 %

0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

183,200

(10) อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

0

0

0

100 %

1,400

(11) โปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ArcGIS for Desktop
Standard

0

0

0

0

100 %

475,600

(2) เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA

0

0

0

0

100 %

11,600

(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27
หน้า/นาที)

0

0

0

0

100 %

27,000

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

75,600

(5) เครื่องสารองไฟ ขนาด 2 kVA

0

0

0

0

100 %

48,000

(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์/ชนิด LED สี

0

0

0

0

100 %

30,000

(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล

0

0

0

0

100 %

37,800

(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สาหรับกระดาษ A3

0

0

0

0

100 %

108,000

ครุภัณฑ์สารวจ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 96/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

(9) เครื่องพิมพ์และสแกนเอกสาร
แผนที่ ขนาดใหญ่

0

0

0

0

100 %

300,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0

0

134,400

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

0

0

308,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

0

0

143,200

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

0

0

0

374,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานัก
งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

123,200

-100 %

0

เครื่องพล็อตเตอร์สาหรับกระดาษ A1
พร้อมสแกนเนอร์

0

0

0

100,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ สาหรับพิมพ์งาน CAD
GIS 3D

0

0

89,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

0

0

0

23,700

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาว-ดา สาหรับกระดาษ A3

0

0

53,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

0

0

0

7,800

-100 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

0

0

0

71,000

-100 %

0

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

20,000

0

0 %

0

เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA

0

0

17,400

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

0

25,000

-100 %

0

เครื่องสารองไฟขนาด 800 VA

0

0

0

10,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบไฟล์
เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

86,000

-100 %

0

กรวยจราจร

0

25,000

0

0

0 %

0

กระบองไฟกระพริบ (สาหรับจราจร)

0

15,000

0

0

0 %

0

เครื่องตีเส้นจราจร

0

255,000

0

0

0 %

0

เครื่องลบเส้นจราจร

0

80,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องเด็กเล่นพร้อมติดตั้งและปู
แผ่นยางกันกระแทก

1,980,000

0

0

0

0 %

0

ชุดเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง

0

1,060,000

0

0

0 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม
.

420,000

0

0

0

0 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้า ขนาด
4x8 ม.

480,000

0

0

0

0 %

0

เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันน้า ขนาด
5x10 ม.

380,000

0

0

0

0 %

0

เต็นท์โครงเหล็กหลังคาผ้าใบทรงโค้ง
ขนาด 15x20 ม.

1,973,000

0

0

0

0 %

0

เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 ม.

335,000

0

0

0

0 %

0

เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว ขนาด 5x12 ม.

440,000

0

0

0

0 %

0

ปากรีดเทอร์โมพลาสติก

0

30,000

0

0

0 %

0

ป้ายขาตั้งแบบพับได้ 2 ทิศทาง
(POLYETHYLENE)

0

60,000

0

0

0 %

0

ผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม.

250,000

0

0

0

0 %

0

ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 5x10 ม.

294,000

0

0

0

0 %

0

ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วกันน้า ขนาด 4x8 ม.

200,000

0

0

0

0 %

0

0

40,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

8,649,224

3,932,500

3,234,690

121,010,700

64,505,700

รวมงบลงทุน

8,649,224

3,932,500

3,234,690

121,010,700

64,505,700

ครุภัณฑ์อื่น

เสื้อจราจร (BS-02)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 98/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

20,781,751.5

20,037,718.69

19,299,913.02

145,703,700

89,103,700

7,619,152

7,951,200

8,236,492

15,015,000

-10.55 %

13,431,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

122,205

97,200

127,400

705,000

-43.4 %

399,000

เงินประจาตาแหน่ง

178,200

175,200

175,200

260,000

0 %

260,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

3,597,357

3,496,095

3,551,280

3,787,000

-1.9 %

3,715,000

19,065

2,850

4,290

40,000

0 %

40,000

13,680,438

14,095,946

13,512,609

16,600,000

-0.48 %

16,521,000

1,163,729

1,115,630

980,939

1,530,000

-27.65 %

1,107,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

26,380,146

26,934,121

26,588,210

37,937,000

35,473,000

รวมงบบุคลากร

26,380,146

26,934,121

26,588,210

37,937,000

35,473,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,951,120

2,944,340

2,928,500

3,000,000

0 %

3,000,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

103,485.5

267,250

206,200

500,000

0 %

500,000

2,054,605.5

3,211,590

3,134,700

3,500,000

7,218,577.27

250,390

3,380,265.69

0

0 %

0

0

0

0

5,000,000

0 %

5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

26,700

0

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

200,000

0 %

200,000

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

3,500,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 99/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

3,278,111.33

4,171,097.4

2,269,036.61

4,600,000

10,523,388.6

4,421,487.4

5,649,302.3

9,800,000

5,986,832

2,663,937.39

2,620,748.5

4,000,000

0 %

4,000,000

10,487,155.44

9,901,371.99

15,850,763.79

19,000,000

0 %

19,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,358,482.7

1,798,131.79

1,299,314.06

2,500,000

0 %

2,500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,969,682.87

2,587,790.29

3,090,725.89

5,000,000

0 %

5,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

100,000

0 %

100,000

125,695.35

141,300

109,637.92

300,000

0 %

300,000

0

494,000

1,063,829.52

2,000,000

0 %

2,000,000

19,927,848.36

17,586,531.46

24,035,019.68

32,900,000

2,112,452.54

2,121,156.03

2,329,801.29

4,000,000

0 %

4,000,000

0

57,212.39

133,265.73

200,000

0 %

200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,112,452.54

2,178,368.42

2,463,067.02

4,200,000

4,200,000

รวมงบดาเนินงาน

34,618,295

27,397,977.28

35,282,089

50,400,000

50,400,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

60,998,441

54,332,098.28

61,870,299

88,337,000

85,873,000

837,240

842,520

1,006,352

2,303,000

-9.6 %

2,082,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

64,000

-65.63 %

22,000

เงินประจาตาแหน่ง

0

0

0

18,000

0 %

18,000

6,880,593

7,012,644

7,059,218

7,800,000

-0.58 %

7,755,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
4,600,000
9,800,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

32,900,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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หน้า : 100/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-9.68 %

ปี 2563

742,913

727,314

698,654

816,000

737,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,460,746

8,582,478

8,764,224

11,001,000

10,614,000

รวมงบบุคลากร

8,460,746

8,582,478

8,764,224

11,001,000

10,614,000

179,040

306,760

410,360

1,000,000

0 %

1,000,000

0

0

0

50,000

0 %

50,000

179,040

306,760

410,360

1,050,000

5,783,765.33

4,437,000

4,437,000

0

0 %

0

0

0

0

10,000,000

10 %

11,000,000

0

0

0

40,000

0 %

40,000

590,633.05

805,808.44

624,118.16

1,200,000

0 %

1,200,000

6,374,398.38

5,242,808.44

5,061,118.16

11,240,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

197,130

349,250

400,000

0 %

400,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

100,000

0 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

451,037.1

406,621.4

564,922.55

600,000

0 %

600,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

791,372.89

844,027.49

1,033,638.89

2,000,000

0 %

2,000,000

0

0

0

100,000

0 %

100,000

1,542,320.8

1,061,370

1,668,960

2,000,000

0 %

2,000,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,050,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

12,240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 101/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

200,000

2,784,730.79

2,509,148.89

3,616,771.44

5,400,000

267,549.4

176,401.33

176,136.29

500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

267,549.4

176,401.33

176,136.29

500,000

500,000

รวมงบดาเนินงาน

9,605,718.57

8,235,118.66

9,264,385.89

18,190,000

19,190,000

รวมงานสวนสาธารณะ

18,066,464.57

16,817,596.66

18,028,609.89

29,191,000

29,804,000

893,943

1,544,927

2,187,360

3,961,000

2.83 %

4,073,000

0

0

0

43,000

0 %

43,000

7,062,424

6,375,240

5,445,180

5,811,000

-4.49 %

5,550,000

2,580

2,142

0

30,000

0 %

30,000

55,629,033

52,262,419

51,679,450

67,671,000

-0.06 %

67,629,000

6,921,105

6,511,381

6,360,573

8,496,000

-3.15 %

8,228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

70,509,085

66,696,109

65,672,563

86,012,000

85,553,000

รวมงบบุคลากร

70,509,085

66,696,109

65,672,563

86,012,000

85,553,000

12,732,260

12,036,660

12,666,620

18,000,000

0 %

18,000,000

44,715

174,030

100,470

205,000

0 %

205,000

12,776,975

12,210,690

12,767,090

18,205,000

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2563
200,000
5,400,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

0 %

500,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

18,205,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 102/140

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

31,685,740.5

32,491,751.5

15,883,418

0

0 %

0

0

0

0

43,700,000

15.79 %

50,600,000

22,137,490.5

22,783,549

23,936,108.35

35,240,000

0 %

35,240,000

0

0

63,850

300,000

-33.33 %

200,000

601,203.5

445,870

1,301,325

2,000,000

0 %

2,000,000

343,252

0

0

0

0 %

0

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ

0

104,240

137,776

200,000

0 %

200,000

โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลใน
ส้วมสาธารณะ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการยกระดับมาตรฐานส้วม
สาธารณะ

0

0

0

200,000

0 %

200,000

297,881

268,100

49,050

400,000

150 %

1,000,000

15,214,049.94

22,181,177.8

24,345,297

28,100,000

-8.9 %

25,600,000

70,279,617.44

78,274,688.3

65,716,824.35

110,140,000

วัสดุสานักงาน

82,098

151,324

101,242

400,000

0 %

400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

28,662

33,330

8,220

100,000

0 %

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

3,311,849

1,714,540

1,593,902

5,700,000

0 %

5,700,000

วัสดุก่อสร้าง

292,909.5

248,416.7

368,740.71

1,000,000

-50 %

500,000

5,042,353.7

5,300,149.42

6,688,105.1

7,800,000

-10.26 %

7,000,000

37,636,378.59

42,466,139.02

47,755,898.58

49,800,000

0.4 %

50,000,000

17,400

23,800

133,964

400,000

0 %

400,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

115,340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 103/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วัสดุการเกษตร

184,240

179,760

153,180

500,000

0 %

500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

199,144

247,849

89,880

250,000

-60 %

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

178,852

960,112

300,514

2,250,000

0 %

2,250,000

279,772.9

354,528.45

347,703.99

550,000

27.27 %

700,000

0

0

41,840

270,000

-62.96 %

100,000

47,253,659.69

51,679,948.59

57,583,190.38

69,020,000

353,340.02

499,332.41

690,587.17

700,000

0 %

700,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

79,100.73

79,983.34

83,364.71

100,000

0 %

100,000

ค่าบริการโทรศัพท์

32,698.99

17,160.53

4,850.71

60,000

-33.33 %

40,000

0

0

1,281.86

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

465,139.74

596,476.28

780,084.45

870,000

850,000

รวมงบดาเนินงาน

130,775,391.87

142,761,803.17

136,847,189.18

198,235,000

202,145,000

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

0

0

0

210,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0

0

0

0

100 %

24,200

ตู้เอกสารสูง บานเลื่อนกระจก

0

0

0

20,000

-100 %

0

รถกวาดดูดฝุ่น 6 ล้อ

0

0

0

20,000,000

-100 %

0

รถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

11,000,000

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

0

0

0

151,500

-100 %

0

87,000

0

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

67,750,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะขนาดไม่น้อย
กว่า 120 ซีซี

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 104/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รถจักรยานยนต์อเนกประสงค์บรรทุก
ขยะเทท้าย

0

0

0

340,000

-100 %

0

รถดูดล้างท่อระบายน้า 6 ล้อ

0

0

0

16,000,000

-100 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

0

0

0

100 %

715,000

รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

9,000,000

-100 %

0

รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย

0

0

0

0

100 %

16,800,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด
4 ล้อ

0

0

0

0

100 %

4,400,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด
6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

7,200,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบมีขอเกี่ยว

0

0

0

4,000,000

-100 %

0

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

0

100 %

6,600,000

รถสูบสิ่งปฏิกูล ความจุไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตร

0

0

0

0

100 %

8,018,000

เรืออลูมิเนียม ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 6 เมตร

0

0

0

2,000,000

-100 %

0

เรืออลูมิเนียม ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 8 เมตร

0

0

0

2,300,000

-100 %

0

เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด 300
กิโลกรัม

0

0

0

11,400

-100 %

0

เลื่อยยนต์

0

0

0

15,000

-100 %

0

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า

0

0

0

6,800,000

-100 %

0

รถขุดไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้า

0

0

0

0

100 %

9,500,000

เครื่องวัดความชื้นในดิน

0

0

0

0

100 %

39,000

ตู้บ่มเพราะเชื้อ

0

0

0

0

100 %

130,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 105/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

0

0

0

10,200

-100 %

0

ถังขยะขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร

0

1,000,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

78,600

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล

31,200

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

10,000

0

0

0

0 %

0

5,100

0

0

0

0 %

0

1,165,572.13

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,377,472.13

1,000,000

0

60,858,100

64,426,200

รวมงบลงทุน

1,377,472.13

1,000,000

0

60,858,100

64,426,200

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

202,661,949

210,457,912.17

202,519,752.18

345,105,100

352,124,200

2,522,230

2,638,697

2,913,840

5,432,000

-9.9 %

4,894,000

1,890

0

0

128,000

-82.81 %

22,000

13,500

23,543

18,000

36,000

0 %

36,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

8,950,073

10,193,878

10,024,327

13,348,000

-4.68 %

12,723,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

1,057,264

1,059,471

981,959

1,437,000

-17.05 %

1,192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

12,544,957

13,915,589

13,938,126

20,381,000

18,867,000

รวมงบบุคลากร

12,544,957

13,915,589

13,938,126

20,381,000

18,867,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบาบัดน้าเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:32

หน้า : 106/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,492,380

1,498,380

1,570,940

2,500,000

0 %

2,500,000

9,350

16,800

15,000

100,000

0 %

100,000

1,501,730

1,515,180

1,585,940

2,600,000

8,234,870.68

1,170,918.9

983,680

0

0 %

0

0

0

0

12,000,000

50 %

18,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

12,700

0

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

8,722.36

0

100,000

0 %

100,000

2,615,446.99

3,004,996.11

4,444,125.63

6,000,000

0 %

6,000,000

10,863,017.67

4,184,637.37

5,427,805.63

18,100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,725.9

74,628.22

168,894.15

1,000,000

0 %

1,000,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

23,284.2

0

32,478.78

200,000

0 %

200,000

วัสดุก่อสร้าง

159,295.18

81,324.28

585,438.73

600,000

66.67 %

1,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

154,342.15

255,296.54

93,036.5

500,000

0 %

500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

346,175.67

752,645.98

900,180.92

2,200,000

0 %

2,200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

473,438.62

249,980

0

1,000,000

0 %

1,000,000

0

0

0

500,000

0 %

500,000

1,177,261.72

1,413,875.02

1,780,029.08

6,000,000

5,753,316.29

7,434,512.18

8,256,740.91

10,000,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

2,600,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

24,100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

6,400,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0 %

10,000,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

212,448.48

231,129.17

220,328.05

1,000,000

0 %

1,000,000

ค่าบริการโทรศัพท์

8,239.75

10,874.08

39,764.9

50,000

0 %

50,000

ค่าบริการไปรษณีย์

0

0

0

40,000

-100 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

16,886.88

0

100 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,974,004.52

7,676,515.43

8,533,720.74

11,090,000

11,090,000

รวมงบดาเนินงาน

19,516,013.91

14,790,207.82

17,327,495.45

37,790,000

44,190,000

1,840,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,840,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

1,840,000

0

0

0

0

รวมงานบาบัดน้าเสีย

33,900,970.91

28,705,796.82

31,265,621.45

58,171,000

63,057,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

336,409,576.98

330,351,122.62

332,984,195.54

666,507,800

619,961,900

552,980

614,712

645,196

1,690,000

-20.3 %

1,347,000

0

71,680

67,200

188,000

-51.49 %

91,200

13,500

70,576

67,200

85,200

0 %

85,200

721,914

742,800

770,520

955,000

3.25 %

986,000

82,430

65,340

51,240

76,000

-17.11 %

63,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,370,824

1,565,108

1,601,356

2,994,200

2,572,400

รวมงบบุคลากร

1,370,824

1,565,108

1,601,356

2,994,200

2,572,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0 %

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

30,000

0

0

0

30,000

63,598

57,097

29,428

0

0 %

0

0

0

0

250,000

0 %

250,000

9,800

6,200

42,830

100,000

0 %

100,000

19,340.32

87,456.34

82,260.97

100,000

0 %

100,000

92,738.32

150,753.34

154,518.97

450,000

34,473

46,048

46,255

200,000

0 %

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

5,162

36,025

50,000

0 %

50,000

43,356.4

13,674.6

13,353.6

130,000

0 %

130,000

77,829.4

64,884.6

95,633.6

400,000

4,769.41

2,631.72

2,568.69

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,769.41

2,631.72

2,568.69

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

175,337.13

218,269.66

252,721.26

910,000

910,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

30,000
30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

450,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

400,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

0

0

200,000

0

0 %

0

เครื่องโทรศัพท์สานักงาน

0

0

0

21,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

0

0

170,000

0

0 %

0

ตู้ติดประกาศ

0

0

0

12,000

-100 %

0

ตู้ไม้ใส่เอกสาร

0

0

0

470,000

-100 %

0

29,770

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

0

0

0

0

100 %

65,600

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

0

0

0

0

100 %

9,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (30 หน้า/นาที)

7,290

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

3,090

0

0

0

100 %

5,000

95,707.72

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

135,857.72

0

370,000

503,000

79,600

รวมงบลงทุน

135,857.72

0

370,000

503,000

79,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1,682,018.85

1,783,377.66

2,224,077.26

4,407,200

3,562,000

2,116,777

2,112,950

2,952,742

4,601,000

2.72 %

4,726,000

0

0

14,200

94,000

-57.45 %

40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินประจาตาแหน่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

13,500

18,000

18,000

54,000

0 %

54,000

2,893,385

2,755,517

3,224,502

3,788,000

-6.1 %

3,557,000

137,971

116,463

123,429

144,000

0 %

144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,161,633

5,002,930

6,332,873

8,681,000

8,521,000

รวมงบบุคลากร

5,161,633

5,002,930

6,332,873

8,681,000

8,521,000

0

0

0

500,000

0 %

500,000

7,675

1,870

6,300

100,000

0 %

100,000

7,675

1,870

6,300

600,000

0

3,600

0

0

0 %

0

0

0

0

300,000

0 %

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

41,100

3,800

94,200

400,000

0 %

400,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตามชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

1,197,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

53,192

0

0

0

0 %

0

โครงการถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2558

25,752

0

0

0

0 %

0

133,262.8

74,051.9

87,495.1

200,000

0 %

200,000

12,785

12,350

27,595

100,000

0 %

100,000

4,447,939.99

3,955,612

3,696,150.4

4,500,000

0 %

4,500,000

14,637

33,540

28,679

100,000

0 %

100,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

600,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้นาท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านช่าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านวิทยาศาสตร์

9,412

20,278

23,590

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านศิลปะ

9,414

77,285

31,665

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านสุขภาพ

46,213

47,604

14,466

80,000

0 %

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านโหราศาสตร์

30,000

44,846

27,274

80,000

0 %

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านอาหาร

11,600

24,052

19,818

100,000

0 %

100,000

โครงการยกย่องผู้บาเพ็ญประโยชน์ดี
เด่น

59,852

64,794.9

61,218.9

120,000

0 %

120,000

3,040

0

0

0

0 %

0

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

0

0

36,672.3

0

100 %

100,000

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

0

381,430

126,432.3

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการเลือก
ตั้งคณะกรรมการชุมชน

0

0

127,265.2

500,000

0 %

500,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

0

28,464

30,174

0

0 %

0

30,895.5

204,786

219,925.8

300,000

0 %

300,000

12,740

23,853.5

24,696

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

0

16,040

15,000

50,000

0 %

50,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กตามชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาล

0

1,440

0

0

0 %

0

35,503

0

0

0

0 %

0

0

0

29,513.9

500,000

0 %

500,000

โครงการเยี่ยมผู้ถือศีลอด

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
ประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่
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ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

0

26,727

26,344

50,000

0 %

50,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

0

20,223.32

18,816

40,000

0 %

40,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

0

20,946

20,826

50,000

0 %

50,000

34,825

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน

0

24,200

0

0

0 %

0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
หอพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

0

0

13,547.8

0

0 %

0

โครงการอบรมให้ความร้ ูผู้ประกอบ
การหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
2558

0

9,640

0

0

0 %

0

โครงการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่

50,091

40,050

64,251

0

0 %

0

0

0

4,947.68

500,000

0 %

500,000

6,259,254.29

5,159,613.62

4,870,563.38

9,170,000

วัสดุสานักงาน

21,150

75,421

31,596

200,000

0 %

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13,150

10,068

0

30,000

0 %

30,000

5,634.62

5,357

0

30,000

0 %

30,000

0

0

0

50,000

0 %

50,000

6,145

47,722

37,955.5

300,000

0 %

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

92,414.62

103,385.57

137,626.06

500,000

0 %

500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

30,000

0 %

30,000

67,910.76

128,284.44

31,609.94

150,000

0 %

150,000

206,405

370,238.01

238,787.5

1,290,000

โครงการอบรมชุมชนสู่ประชาคมอาเชีย
น

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

8,770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

1,290,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 113/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0

0

0

50,000

0 %

50,000

9,160.75

11,873.14

14,279.1

50,000

0 %

50,000

0

0

221.6

50,000

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

9,160.75

11,873.14

14,500.7

150,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

6,482,495.04

5,543,594.77

5,130,151.58

11,210,000

10,810,000

0

0

0

1,288,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์

0

1,193,050

0

0

0 %

0

เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง

0

0

0

1,200,000

-100 %

0

เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว พร้อม
ไมโครโฟนชนิดคาดศีรษะ

0

19,195.8

0

0

0 %

0

208,390

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

0

0

0

92,400

-29 %

65,600

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED
ขาวดา

0

0

0

9,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED
สี

0

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี
แบบ Network

15,990

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (30 หน้า/นาที)

14,580

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

21,630

0

0

0

0 %

0

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 114/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

7,500

260,590

1,212,245.8

0

2,613,900

ค่าจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

250,000

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดทาป้ายชื่อชุมชน

150,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

660,590

1,212,245.8

0

2,613,900

70,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

12,304,718.04

11,758,770.57

11,463,024.58

22,504,900

19,401,600

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

13,986,736.89

13,542,148.23

13,687,101.84

26,912,100

22,963,600

981,859

1,008,836

1,344,140

1,955,000

-3.43 %

1,888,000

0

71,680

81,400

113,200

-0.18 %

113,000

13,500

70,480

77,700

85,200

0 %

85,200

2,323,280

2,269,774

1,906,650

2,711,000

3.47 %

2,805,000

174,247

127,140

63,251

123,000

0 %

123,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,492,886

3,547,910

3,473,141

4,987,400

5,014,200

รวมงบบุคลากร

3,492,886

3,547,910

3,473,141

4,987,400

5,014,200

0

0

0

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

-33.33 %

ปี 2563
5,000
70,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0 %

100,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 115/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

33,000

11,000

14,250

50,000

33,000

11,000

14,250

150,000

19,767

0

0

0

0 %

0

0

0

0

300,000

0 %

300,000

25,160

7,200

77,563

200,000

50 %

300,000

0

33,439.11

48,738.51

1,000,000

0 %

1,000,000

44,927

40,639.11

126,301.51

1,500,000

49,010

49,982.5

49,949

50,000

100 %

100,000

8,400

19,206.5

21,721

30,000

0 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

14,670

19,917

19,983

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

17,334

0

2,784.4

30,000

0 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

54,683.13

39,354.7

300,000

0 %

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

9,800

9,909

10,000

0 %

10,000

49,942.25

49,369.8

27,916.3

50,000

0 %

50,000

149,356.25

202,958.93

171,617.4

490,000

0

0

0

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

227,283.25

254,598.04

312,168.91

2,190,000

2,340,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2563
50,000
150,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

540,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

0 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 116/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่อง SMARTCARD READER

0

0

0

0

100 %

8,400

128,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร

0

0

58,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 300x400 จุด

0

128,400

0

0

0 %

0

รถเข็นของอลูมิเนียมขนาดใหญ่ 1 ชั้น

5,000

0

0

0

0 %

0

รถจักยานยนต์ 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

76,000

0

0

0

0 %

0

รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ

0

0

0

0

100 %

112,000

1,290,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

868,000

1,570,000

0

0

0

0 %

0

4,280

0

0

0

0 %

0

0

0

39,000

0

0 %

0

73,830

0

0

0

0 %

0

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

0

0

67,410

0

0 %

0

กล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา

0

0

24,503

0

0 %

0

เครื่องโทรทัศน์ LED TV

0

0

17,500

0

0 %

0

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคล
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
ชุดขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว
โทรโข่ง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 117/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

บอร์ดอะคริลิค

0

0

0

20,000

-100 %

0

เลนส์กล้องถ่ายภาพ

0

0

80,250

0

0 %

0

0

15,000

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

91,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

297,750

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

0

0

0

0

100 %

98,400

69,550

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer)

0

0

0

0

100 %

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED/ชนิด ขาวดา

72,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

30,900

0

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

0

100 %

12,500

รวมค่าครุภัณฑ์

3,618,210

165,400

286,663

20,000

1,205,800

รวมงบลงทุน

3,618,210

165,400

286,663

20,000

1,205,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

7,338,379.25

3,967,908.04

4,071,972.91

7,197,400

8,560,000

272,069

273,480

677,630

1,594,000

2.82 %

1,639,000

0

0

0

24,000

0 %

24,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มน้าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 118/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินประจาตาแหน่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

18,000

0 %

18,000

1,775,521

2,529,568

3,043,979

3,624,000

3.15 %

3,738,000

12,192

52,064

60,115

100,000

0 %

100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,059,782

2,855,112

3,781,724

5,360,000

5,519,000

รวมงบบุคลากร

2,059,782

2,855,112

3,781,724

5,360,000

5,519,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

200,000

0 %

200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

250,000

1,545,527.57

2,595,575

3,879,015.42

0

0 %

0

0

0

0

5,300,000

0 %

5,300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

5,800

45,025

200,000

0 %

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

328,206.5

0

0

0 %

0

10,364,817.95

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
อนุบาล

0

0

475,532.56

1,000,000

0 %

1,000,000

โครงการจัดการแข่งขันเปตองนครนนท์
ทัวนาเม้น

0

0

0

700,000

0 %

700,000

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลน
ครนนท์คัพ

238,002

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลน
ครนนท์แชมเปี้ยนชิพ

0

187,720.4

263,818.44

1,000,000

0 %

1,000,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

250,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
กลาง (เจ้าภาพ)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลน
ครนนท์แซมเปี้ยนชิพ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

175,138

0

0

0

0 %

0

0

210,965.2

174,912.2

1,000,000

0 %

1,000,000

174,667

339,891.1

166,967.5

1,000,000

0 %

1,000,000

0

0

0

150,000

0 %

150,000

237,705

318,801

394,828

500,000

60 %

800,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

36,995

0

54,390

200,000

0 %

200,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสาร
เสพติด

0

0

0

0

100 %

1,300,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสาร
เสพติดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน

0

0

0

1,300,000

-100 %

0

โครงการฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน

0

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้น
ฐาน

0

166,100

157,975

200,000

0 %

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้น
ฐาน

0

121,556

75,102

200,000

0 %

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้น
พื้นฐาน

0

0

98,370

200,000

50 %

300,000

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

0

0

97,698

250,000

0 %

250,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาความ
เป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ (ในประเทศและต่าง
ประเทศ)

2,029,397.1

1,820,088.2

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ

0

0

1,915,613.6

5,000,000

-20 %

4,000,000

212,804.19

165,520.54

215,701.67

1,000,000

0 %

1,000,000

15,015,053.81

6,260,223.94

8,014,949.39

19,400,000

20,715

62,515

79,796.5

80,000

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนคร
นนท์คัพ
โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนคร
นนท์ทัวร์นาเม้น
โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ
โครงการจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

18,800,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-62.5 %

30,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

29,751.35

22,132.95

30,000

0 %

30,000

28,287

49,988

49,180

50,000

0 %

50,000

17,768.42

15,979.38

14,867.65

20,000

0 %

20,000

99,627.7

3,638

83,294.03

200,000

0 %

200,000

204,132.74

211,919.4

180,233.1

400,000

0 %

400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,000

0

29,891

30,000

0 %

30,000

วัสดุการเกษตร

50,000

4,970

48,500

50,000

0 %

50,000

0

10,000

9,995

10,000

0 %

10,000

40,677

46,256

49,895

50,000

0 %

50,000

49,829.9

48,150

40,649.3

50,000

0 %

50,000

541,037.76

483,167.13

608,434.53

970,000

2,311,755.1

1,655,849.68

2,133,799.45

2,700,000

0 %

2,700,000

1,065,403.08

1,307,404.74

1,146,775.21

1,400,000

0 %

1,400,000

25,802.7

11,458.6

18,623.16

50,000

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,402,960.88

2,974,713.02

3,299,197.82

4,150,000

4,150,000

รวมงบดาเนินงาน

18,959,052.45

9,718,104.09

11,922,581.74

24,770,000

24,120,000

60,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

300,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยก่วา 24,000 BTU

192,000

0

0

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

192,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

380,000

-100 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

920,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก
เครื่องปรับอากาศ

พัดลมไอน้า

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องขยายเสียง

149,800

0

0

0

0 %

0

ตู้ทาน้าเย็น

0

0

73,830

0

0 %

0

รถตัดหญ้า

0

0

13,000

0

0 %

0

ไม้พายไฟเบอร์

0

470,800

0

0

0 %

0

เรือยาวประเพณี 5 ฝีพาย

0

0

120,000

0

0 %

0

เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย

0

0

0

640,000

-100 %

0

เสาประตูฟุตซอล

0

0

0

25,000

-100 %

0

28,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

621,800

470,800

206,830

1,345,000

0

รวมงบลงทุน

621,800

470,800

206,830

1,345,000

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

21,640,634.45

13,044,016.09

15,911,135.74

31,475,000

29,639,000

613,399

604,680

931,909

1,565,000

7.03 %

1,675,000

0

0

0

24,000

-100 %

0

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

888,261

1,907,196

2,007,741

2,570,000

4.28 %

2,680,000

6,548

17,389

0

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,521,708

2,547,265

2,957,650

4,225,000

4,421,000

รวมงบบุคลากร

1,521,708

2,547,265

2,957,650

4,225,000

4,421,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100,000

0 %

100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

0

100 %

50,000

เงินช่วยเหลือบุตร

0

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

150,000

37,994

40,153.1

672,174.59

0

0 %

0

0

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

49,800

200,000

0 %

200,000

โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและ
ประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน

0

8,000

9,444.5

100,000

0 %

100,000

โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

0

0

143,229.4

500,000

0 %

500,000

โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วย
พระราชทาน

0

0

13,728,220

16,000,000

-6.25 %

15,000,000

โครงการงานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
เรือมังกร และเรือยาว ชิงถ้วยพระราช
ทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0

3,750

0

0

0 %

0

8,207,067

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียน
พรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา

0

0

755,746

1,250,000

8 %

1,350,000

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

0

62,782.5

15,000

1,500,000

-66.67 %

500,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

0

0

18,998

3,100,000

-32.26 %

2,100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

0

351,237.8

416,907.5

1,100,000

-36.36 %

700,000

รวมค่าตอบแทน

150,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีแข่งเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

487,589.55

759,229.98

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

58,100

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม

36,000

0

0

0

0 %

0

1,471,149.65

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์

371,049.1

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

2,101,250

151,603.5

1,790,525.5

2,600,000

0 %

2,600,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสาร
เสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพฯ

472,501

828,926.57

0

0

0 %

0

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

0

321,361.49

0

0

100 %

800,000

โครงการประเพณีทาบุญห่มผ้าพระ
ประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิง
ท่า - หน้าโบสถ์

0

0

0

0

100 %

700,000

โครงการประเพณีทาบุญห่มผ้าพระ
ประธานในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า
หน้าโบสถ์

0

220,130

221,962

500,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอิส
ลามเพื่อเด็กและเยาวชน

0

0

0

500,000

-100 %

0

2,285,334

2,739,390.6

1,493,501.3

3,000,000

50 %

4,500,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

0

0

394,575.87

800,000

-100 %

0

โครงการอุปสมบทหมู่ถวาย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

0

0

250,000.88

1,100,000

-100 %

0

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0

277,835.92

0

0

0 %

0

0

44,601.88

6,095.8

1,000,000

0 %

1,000,000

15,528,034.3

5,809,003.34

19,966,181.34

34,250,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

31,050,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:03:33

หน้า : 124/140

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

14,008

19,976

19,634

20,000

0 %

20,000

0

8,988

8,923.8

9,000

0 %

9,000

10,851

29,793

29,852

30,000

0 %

30,000

16,590.35

19,914.84

13,982.76

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

1,926

55.1

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

42,139.38

30,655.7

150,000

0 %

150,000

วัสดุการเกษตร

9,000

9,000

8,750

9,000

122.22 %

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,380

19,981

19,442

20,000

0 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

9,844

9,790.5

7,811

10,000

0 %

10,000

63,673.35

161,508.72

139,106.36

288,000

ค่าไฟฟ้า

87,995.45

77,687.34

103,561.27

200,000

0 %

200,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

17,359.77

24,306.71

12,890.68

80,000

0 %

80,000

602.78

0

989.03

30,000

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

105,958

101,994.05

117,440.98

310,000

310,000

รวมงบดาเนินงาน

15,697,665.65

6,072,506.11

20,222,728.68

34,998,000

31,809,000

ปั๊มน้า ขนาด 1,300 วัตต์

0

0

0

0

100 %

10,000

รถเข็นสามล้อโครงเหล็กพร้อมไม้รองรถ
เข็น

0

0

0

0

100 %

14,000

อาสนะสงฆ์ฝังมุกลายไทยไม้สัก

0

0

0

0

100 %

300,000

0

0

285,000

0

0 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ

299,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
พัดลมอุตสาหกรรม

16,500

0

0

0

0 %

0

33,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

49,500

0

285,000

0

324,000

รวมงบลงทุน

49,500

0

285,000

0

324,000

570,000

400,000

400,000

0

0 %

0

0

0

0

400,000

0 %

400,000

รวมเงินอุดหนุน

570,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวมงบเงินอุดหนุน

570,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

17,838,873.65

9,019,771.11

23,865,378.68

39,623,000

36,954,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

46,817,887.35

26,031,695.24

43,848,487.33

78,295,400

75,153,000

2,089,478

2,148,000

2,366,340

4,296,000

-17.6 %

3,540,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

120,152

120,000

120,000

355,000

-30.14 %

248,000

เงินประจาตาแหน่ง

133,500

138,000

138,000

138,000

0 %

138,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

240,780

242,400

250,140

268,000

5.6 %

283,000

3,260,513

3,578,683

3,682,204

4,888,000

-11.99 %

4,302,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-43.88 %

ปี 2563

129,462

122,084

108,309

237,000

133,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,973,885

6,349,167

6,664,993

10,182,000

8,644,000

รวมงบบุคลากร

5,973,885

6,349,167

6,664,993

10,182,000

8,644,000

0

2,400

0

30,000

0 %

30,000

182,600

178,660

0

500,000

0 %

500,000

35,805

31,500

31,900

200,000

0 %

200,000

218,405

212,560

31,900

730,000

470,449.57

189,207.9

299,016.59

0

0 %

0

0

0

0

800,000

0 %

800,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

100,752

0

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

225,000

303,622

500,000

0 %

500,000

131,924.4

161,791.44

209,130.99

1,200,000

0 %

1,200,000

703,125.97

575,999.34

811,769.58

2,500,000

วัสดุสานักงาน

636,082.5

923,368.94

567,232.6

1,000,000

0 %

1,000,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

41,646.54

111,989.32

53,998.62

200,000

0 %

200,000

56,164.3

139,923.9

119,080.3

600,000

0 %

600,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

730,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

359,171.65

371,753.46

360,087.48

1,000,000

0 %

1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

675,279.14

672,297.14

786,282.01

1,000,000

0 %

1,000,000

0

477,712

0

500,000

0 %

500,000

1,768,344.13

2,697,044.76

1,886,681.01

4,300,000

ค่าไฟฟ้า

505,700.42

350,284.29

414,563.98

600,000

0 %

600,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

125,991.62

113,874.11

67,213.61

300,000

0 %

300,000

13,759.36

14,719.96

18,068.31

100,000

0 %

100,000

414,090

388,570.5

427,893

450,000

0 %

450,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,059,541.4

867,448.86

927,738.9

1,450,000

1,450,000

รวมงบดาเนินงาน

3,749,416.5

4,353,052.96

3,658,089.49

8,980,000

8,980,000

ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

0

0

0

20,000

0 %

20,000

ค่าน้าประปาค้างจ่าย

0

0

0

20,000

0 %

20,000

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

0

0

0

60,000

0 %

60,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

100,000

100,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

100,000

100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

9,723,301.5

10,702,219.96

10,323,082.49

19,262,000

17,724,000

3,802,362

3,631,720

4,519,059

7,969,000

-15.3 %

6,750,000

33,000

30,000

30,000

265,000

-72.45 %

73,000

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

4,300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินประจาตาแหน่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

36,000

48,000

48,000

66,000

66,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,871,362

3,709,720

4,597,059

8,300,000

6,889,000

รวมงบบุคลากร

3,871,362

3,709,720

4,597,059

8,300,000

6,889,000

26,449

40,354

36,600

300,000

26,449

40,354

36,600

300,000

0

0

13,320

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

2,400

17,320

100,000

0 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

47,295

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

47,295

2,400

30,640

250,000

193,500

184,037.6

194,500

200,000

0 %

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

193,500

184,037.6

194,500

290,000

290,000

รวมงบดาเนินงาน

267,244

226,791.6

261,740

840,000

840,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0 %

300,000
300,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

250,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

0

0

220,800

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer)สาหรับกระดาษขนาด A3

0

0

79,000

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

16,800

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้งบริเวณสวนหย่อมซอยศิริชัย
1 แยก 1

0

740,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้งภายในอุทยานมกุฎรม
ยสราญศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

0

2,960,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

3,700,000

316,600

0

โครงการก่อสร้างลานออกกาลังกาย
เอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้งประชานิเวศน์ 3 ซอย
หลังธนาคารไทยพาณิชย์

0

0

0

4,320,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างสตรีทบาสเกตบอล
ประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58/24

0

0

0

500,000

-100 %

0

591,200

0

0

0

0 %

0

0

138,162.79

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์อื่น

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลาง
แจ้งพร้อมติดตั้ง
โครงการจ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องทางาน
อาคารซ่อมบารุงและจัดเก็บ
วัสดุ-อุปกรณ์ ศูนย์นันทนาการ เทศบาล
นครนนทบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการต่อเติมหลังคาสะพานลอยคน
เดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น
3) ปากซอยประชาชื่น -นนทบุรี 7

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

370,000

-100 %

0

316,275

0

0

0

0 %

0

0

0

0

24,060,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่
ราชการ ถนนนนทบุรี 1

0

0

0

2,900,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด แบบ
ประติมากรรม ถนนนนทบุรี 1

0

0

0

7,400,000

-100 %

0

7,314,185.73

0

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ซอยติวานนท์ 35

596,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยติวานนท์ 25 เชื่อมซอยนครการ
ศึกษา 4

110,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามภายใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

8,500,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทาการ
ชุมชนซอยทรายทอง

0

0

0

0

100 %

350,000

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสวน
สาธารณะประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี
58/7

1,940,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยกรุงเทพ-นนท์ 13 (ทับทิม)

1,940,000

0

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเก็บ
พัสดุส่วนการโยธาและสุขาภิบาล บริเวณ
แยกสนามบินน้า
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร
บริเวณเส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี จานวน 12 เส้นทาง

โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดยินดีต้อน
รับสู่เขตเทศบาลนครนนทบุรีและป้ายขอ
ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แบบ
ประติมากรรม
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2562
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โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอย
รัตนาธิเบศร์ 6

447,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอย
วัดบางแพรกเหนือ

497,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน
สาธารณะ ประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง
(หลังสนามไดร์ฟกอล์ฟ)

0

0

0

0

100 %

10,160,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

0

0

0

0

100 %

3,110,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดบ่อดิน
ศูนย์การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

0

0

0

0

100 %

4,500,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลัง
เก่า)ระยะที่ 1

0

0

0

14,995,800

-100 %

0

โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล.
บริเวณอาคารสานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี (อาคาร 1)

0

0

0

2,300,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง พร้อมไฟส่อง
สว่าง บริเวณสนามฟุตบอลประชา
นิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ

0

0

0

0

100 %

4,430,000

โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสวนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

0

0

0

3,289,500

-100 %

0

4,380,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

17,000,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงสะพานลอยคนเดิน
ข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1)
ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4

0

0

0

180,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงห้องน้า ภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

0

1,183,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงลู่วิ่งออกกาลังกายสวน
72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้าคลองบาง
ขวาง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างราง
วีพร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเรวดี 6

0

0

0

3,100,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล.
คลองอู่ตะเภา จากถนนรัตนาธิเบศร์ถึง
คลองบางซื่อน้อย

0

0

0

0

100 %

11,000,000

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินคลอง
บางเขน บริเวณวัดปากน้า

0

0

0

16,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินคลองบา
ฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลองบางเขน-ซอยดวง
มณี)

0

0

0

0

100 %

28,951,000

3,250,000

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้าเซาะลาราง
วัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 34

0

0

0

0

100 %

28,500,000

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองขุด
ข้างเทศบาลนครนนทบุรี ช่วงจากบ้าน
พักธนารักษ์นนทบุรีถึงคลองบางซื่อน้อย

0

0

0

0

100 %

8,247,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล
. และท่อระบายน้า ซอยติวานนท์ 12

0

0

0

0

100 %

4,200,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 43

1,316,000

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม
11 บริเวณบ้านเลขที่ 18

2,233,000

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยระหว่างซอย
ทรายทอง 26 และ 28

0

0

0

0

100 %

645,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเรวดี 8 แยก
ย่อย 4

0

0

0

0

100 %

610,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์
37

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ตรง
ข้ามซอยทานสัมฤทธิ์ 10/5
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โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์
46

0

0

0

0

100 %

2,300,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยรัตนา
ธิเบศร์ 8 (ติดคลองมอญ)

170,000

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอยนนทบุรี
12

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอยนนทบุรี
14

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอยนนทบุรี
8 (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี)

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอย
ประชาชื่น 2

0

0

0

1,800,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอย
ประชาชื่น 4

0

0

0

1,800,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอย
ประชาชื่น 7

0

0

0

1,800,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า ซอย
ประชาชื่น 8

0

0

0

1,800,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า บริเวณซอย
นนทบุรี 40

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้า บริเวณหน้า
หมู่บ้านเดอะซิตี้

0

0

0

2,500,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าบริเวณท้าย
ซอยจุฬาเกษม 11

0

0

0

0

100 %

2,490,000

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
บริเวณข้างวัดกลางบางซื่อ

0

0

0

800,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
บริเวณหมู่บ้านชวนชื่น

0

0

0

400,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
และท่อระบายน้า ซอยสามัคคี 58 เชื่อม
คลองตาโฮ

0

0

0

30,000,000

-100 %

0
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าบนลา
รางสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยงาม
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ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

1,135,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า คลองอู่
ตะเภา

0

0

0

19,750,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าข้างหมู่
บ้านเดอะซิตี้

0

0

0

0

100 %

20,300,000

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าคลองบาง
ธรณี บริเวณซอยไทยานนท์ 16

0

0

0

0

100 %

18,500,000

โครงการก่อสร้างอาคารรับน้าเสียและ
สูบส่งภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า
ประชานิเวศน์

0

0

0

10,000,000

-100 %

0

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

0

0

0

1,000,000

-90 %

100,000

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงป้าย
โอเวอร์เฮด ถนนพิบูลสงคราม

0

0

0

1,946,000

-100 %

0

โครงการจ่ายเงินคืนค่าปรับงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรี

0

0

0

1,000,000

-90 %

100,000

โครงการซ่อมแซมกาแพงกันดินคลอง
บางตลาด บริเวณปลายซอยสามัคคี 35
และ 37

0

0

0

1,433,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ
ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

0

100 %

22,140,000

โครงการติดตั้งหลังคาโครงเหล็กเมทัล
ชีทอาคารตกตะกอนภายในโรงงานปรับ
ปรุง
คุณภาพน้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

0

1,638,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาลนคร
นนทบุรี

410,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยรัตนาธิ
เบศร์ 8

0

0

0

0

100 %

9,898,000
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โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเลี่ยง
เมืองนนทบุรี 2

0

0

0

1,407,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวา
นนท์ 3 แยก 23

0

0

0

2,289,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวา
นนท์ 45 (ทางเข้ามัสยิดดารุลอิสลาม)

0

0

0

1,060,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยเลี่ยง
เมืองนนทบุรี 15 แยก 10

0

0

0

1,297,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. รอบสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ท้ายซอย
งามวงศ์วาน 27)

0

0

0

4,800,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. และก่อสร้าง
บ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ซอย
รัตนาธิเบศร์ 10

0

0

0

0

100 %

7,640,000

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. และก่อสร้าง
บ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ซอย
รัตนาธิเบศร์ 18

0

0

0

0

100 %

3,800,000

0

0

0

3,150,000

-100 %

0

0

0

0

2,700,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

483,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และก่อสร้างรางวีพร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยไทยานนท์ 15
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และก่อสร้างรางวีพร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยไทยานนท์ 13
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าสะพาน
ข้ามคลองส่วย บริเวณปากซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 9 และปากซอย
ถนนสามัคคี
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โครงการปรับปรุงบ่อปูนสูบน้าพร้อม
มอเตอร์เครื่องสูบน้าบริเวณท่าน้า
นนทบุรี

0

0

0

3,850,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงประตูน้าซอยสามัคคี
51 (ชุมชนพูนสินอุทิศ) บริเวณคลองบัว
ขวัญ

0

0

0

5,000,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เกาะ
กลางถนนนนทบุรี 1 ตั้งแต่บริเวณคลัง
เชื้อเพลิง กรมพลาธิการ-สามแยกสนาม
บินน้านนทบุรี

0

0

0

0

100 %

12,890,000

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม)

0

1,045,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงมอเตอร์สูบน้าสถานี
ดับเพลิงเรือพระนั่งเกล้า

399,987.4

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่อ
สร้างรางวี ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อสูบน้า
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ซอยประชา
ราษฎร์ 13

0

0

0

2,800,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูล
สงคราม 1 (วัดปากน้า)

0

0

0

0

100 %

850,000

โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูล
สงคราม 2 (ใต้สะพานพระราม 5)

0

0

0

0

100 %

800,000

โครงการรื้อถอนอาคารที่กระทาผิดพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการลอกท่อดักน้าเสีย (ระบบรวบ
รวมน้าเสีย) ในคลองส่วย บริเวณสี่แยก
พงษ์เพชร ถึงแยกถนนสามัคคี

0

0

0

6,730,000

-100 %

0

โครงการลอกท่อระบายน้าบริเวณถนน
งามวงศ์วาน

0

0

0

6,436,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,910,648.13

12,504,162.79

0

226,598,300

207,194,000

รวมงบลงทุน

25,910,648.13

16,204,162.79

316,600

226,598,300

207,194,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

30,049,254.13

20,140,674.39

5,175,399

235,738,300

214,923,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

39,772,555.63

30,842,894.35

15,498,481.49

255,000,300

232,647,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

457,980

478,500

499,080

1,103,000

1.54 %

1,120,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

67,200

67,200

67,200

68,000

0 %

68,000

เงินประจาตาแหน่ง

67,200

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

99,000

108,000

549,000

59.02 %

873,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

11,000

12,000

58,000

62.07 %

94,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

592,380

722,900

753,480

1,845,200

2,222,200

รวมงบบุคลากร

592,380

722,900

753,480

1,845,200

2,222,200

0

0

0

34,000

0

0

0

34,000

0

0

0

5,000

600 %

35,000

0

0

0

15,000

0 %

15,000

97,260

99,640

99,790

200,000

0 %

200,000

199,220

199,770

199,750

269,000

104.46 %

550,000

0

16,424.6

113,854.7

200,000

0 %

200,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0 %

34,000
34,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
โครงการคลินิกสัตวแพทย์ เทศบาลนคร
นนทบุรี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคจาก
สัตว์สู่คน
โครงการพัฒนาตลาดสด
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ปี 2563

14,700

0

0

0

0 %

0

0

0

0

100,000

0 %

100,000

311,180

315,834.6

413,394.7

789,000

0

0

0

0

100 %

20,000

6,269

7,638

8,111

10,000

0 %

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

4,976

5,412

50,000

0 %

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0

4,725

5,000

5,000

300 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

0

100 %

20,000

6,269

17,339

18,523

75,000

1,399.75

1,299.1

1,185.25

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,399.75

1,299.1

1,185.25

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

318,848.75

334,472.7

433,102.95

908,000

1,274,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

0

0

0

814,000

-100 %

0

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

0

0

0

0

100 %

32,400

23,700

0

0

0

0 %

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าวัสดุ

130,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

0 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักสัตว์ระบบดิจิตอล
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน

0

0

0

30,800

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

2,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

23,700

0

0

847,300

32,400

รวมงบลงทุน

23,700

0

0

847,300

32,400

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

934,928.75

1,057,372.7

1,186,582.95

3,600,500

3,528,600

รวมแผนงานการพาณิชย์

934,928.75

1,057,372.7

1,186,582.95

3,600,500

3,528,600

9,342,202

10,108,754

9,981,873.91

15,950,000

9.83 %

17,518,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

500,000

0 %

500,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส
ถานธนานุบาล

0

0

426,100

0

0 %

0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0

267,640,100

279,782,500

327,249,600

6.59 %

348,817,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

32,530,800

39,473,000

43,200,000

2.22 %

44,160,000

211,500

249,500

294,000

630,000

0 %

630,000

0

148,011.2

908,796.4

32,279,910

-0.71 %

32,051,200

12,990,085

12,610,021.06

12,233,859.06

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

0

0

0

3,000,000

0 %

3,000,000

ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0

0

0

750,000

0 %

750,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา
เช่าอาคารราชพัสดุ

0

0

0

5,105,000

-40.35 %

3,045,000

เงินทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

0

0

0

350,000

0 %

350,000

เงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0

0

0

1,488,000

0 %

1,488,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0

0

0

8,000,000

-100 %

0

0

88,659

93,750

250,000

0 %

250,000

31,240,000

33,400,000

34,000,000

34,640,000

-0.21 %

34,567,840

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

2,522,430

2,497,546.95

2,463,037

4,000,000

0 %

4,000,000

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

2,975,820

2,901,986

2,948,374

4,830,400

21.32 %

5,860,000

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้าง
ประจาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
(กสจ.)

0

0

0

30,000

0 %

30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ

0

0

0

13,000

-18.46 %

10,600

รวมงบกลาง

59,282,037

362,175,378.21

382,605,290.37

482,265,910

497,027,840

รวมงบกลาง

59,282,037

362,175,378.21

382,605,290.37

482,265,910

497,027,840

รวมงบกลาง

59,282,037

362,175,378.21

382,605,290.37

482,265,910

497,027,840

รวมแผนงานงบกลาง

59,282,037

362,175,378.21

382,605,290.37

482,265,910

497,027,840

รวมทุกแผนงาน

984,916,910.84

1,280,154,364.97

1,322,394,338.15

2,460,000,000

2,475,000,000

เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

2,475,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

245,000,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

222,900,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

5,000,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ภาษีป้าย

จานวน

17,000,000 บาท

รวม

54,340,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จานวน

5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จานวน

700,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

1,500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

30,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

จานวน

2,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จานวน

1,020,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

1,012,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน

7,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข

จานวน

2,000,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

6,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จานวน

150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

จานวน

8,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จานวน

10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

60,101,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

6,900,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย

จานวน

53,000,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

จานวน

200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

7,900,000 บาท

จานวน

7,900,000 บาท

รวม

1,901,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

200,000 บาท

ค่าเขียนแบบแปลน

จานวน

1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

1,700,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

1,359,000,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จานวน

5,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

450,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

306,500,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

45,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

200,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

1,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

1,500,000 บาท

ประมาณการต่ากว่าปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

350,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จานวน 133,450,580 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่กาหนดวัตถุประสงค์ จานวน 613,157,420 บาท

รวม

746,608,000 บาท

จานวน

746,608,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,475,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

188,615,050

บาท

งบบุคลากร

รวม

59,731,200

บาท

รวม

9,792,000

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

2,133,000

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

480,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

480,000

บาท

900,000

บาท

5,799,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

49,939,200

บาท

จานวน

27,189,900

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจาตาแหน่ง
สานักปลัดเทศบาล จานวน 459,000 บาท
แขวงท่าทราย จานวน
447,900 บาท
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 388,700
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

1,295,600

บาท

774,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
สานักปลัดเทศบาล จานวน 10,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัด
เทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน แขวงสวนใหญ่ และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 8,106,600
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แขวงท่าทราย จานวน 8,483,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฝ่ายสานักงานแขวง ฝ่ายทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานสาธารณสุข งานช่าง แขวงท่า
ทราย และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
สานักปลัดเทศบาล จานวน
514,000 บาท
แขวงท่าทราย จานวน
139,200 บาท
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 121,200
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

จานวน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล จานวน 260,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

260,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล จานวน 12,000,000 บาท
แขวงท่าทราย จานวน 2,856,300 บาท
กองทะเบียนฯ จานวน 4,610,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

19,467,000

บาท

952,300

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
สานักปลัดเทศบาล จานวน 535,000 บาท
แขวงท่าทราย จานวน 200,700 บาท
กองทะเบียนฯ จานวน 216,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน
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งบดาเนินงาน

รวม

112,531,200

บาท

รวม

37,216,200

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
(1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมิน
ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงาน ทางวิชาการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(1.2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ จานวน
35,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ถือปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
(1.3) เงินทาขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 200,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทาขวัญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราว กรณีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจน
พิการหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทาขวัญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

35,270,000

บาท

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการตามที่ระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
สานักปลัดเทศบาล จานวน 20,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

จานวน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
สานักปลัดเทศบาล จานวน 500,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน 500,000 บาท
กองทะเบียน
จานวน 700,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

1,700,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา ตามที่ระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
สานักปลัดเทศบาล จานวน 95,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน 83,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน 38,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

216,200

บาท

45,015,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สานักปลัดเทศบาล จานวน
12,350,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทาความสะอาดอาคารสานัก
งานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และสานักงานแขวงท่าทราย
- ค่าจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และสานักงานแขวง
ท่าทราย
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้ง และเดินสายเครื่องโทรศัพท์ภายในหน่วย
งาน เป็นต้น ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบด้านสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบารุงรักษาระบบปรับอากาศ สานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2
- ค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบดับเพลิง สานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 1 – 2
- ค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียและระบบ
ประปา สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
กองทะเบียนฯ จานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปก
หนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างจัดทาแผ่น
พับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ บอร์ด ป้าย สติกเกอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเพดาน ฝ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายเชื่อมโยง
ดูแลอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัว
ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ เป็นต้น ฯลฯ
แขวงท่าทราย จานวน
3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาเดินสายเชื่อมโยงดูแลอุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัว
ประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งและเดินสาย เครื่องโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

15,500,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(2.1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ
หรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
(2.2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จานวน 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
รายได้จริงปีงบประมาณ 2561 = 2,587,892,935.53 _ บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ =
36,532,832.02 _ บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ =
0.00 บาท
คงเหลือเงินที่นามาคานวณเป็นค่ารับรอง = 2,551,360,103.51 บาท
ค่ารับรองในการรับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคล = 2,551,360,103.51 x 1% บาท
= 25,513,601.04
บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง =
1,000,000.00 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
สานักปลัดเทศบาล จานวน 5,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
แขวงท่าทราย จานวน
400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหน่วย
งาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
กองทะเบียนฯ จานวน 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง และพวงมาลา จานวน
ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนรัฐบาลเดินทางไปต่างประเทศ และค่าพวงมาลาหรือ
พานประดับพุ่มดอกไม้ สาหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณงามความ
ดี แก่ประเทศชาติ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 , หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ
. 2553
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน
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จานวน

100,000

บาท

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0310.4/2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

1,000,000

บาท

โครงการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม

จานวน

5,000,000

บาท

โครงการจัดงานวันเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการทา
งานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ
สร้างบรรยากาศของการทางานมีความเป็นกันเอง เรียนรู้และเข้าใจ
บทบาทของตนเองและผู้อื่น มีการสื่อสารที่ชัดเจนเหมาะสม มีความมุ่ง
มั่น ที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจัดทา
เอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-3-1-2 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
จานวน
คอรัปชั่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการปลูก
จิตสานึกให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีเห็นถึงความสาคัญในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านคอรัปชั่น ให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจัดทา
เอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-3-1-3 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

2,000,000

บาท

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

5,000,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมได้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การพัฒนาองค์กรไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นเน้นความคล่องตัวในการทางานและ
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสาคัญ ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่
ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจัดทาเอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-3-1-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน
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โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร เอกชน ในกิจกรรมอัน
จานวน
เป็นสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-2 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
สานักปลัดเทศบาล จานวน 3,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน 1,000,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
500,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

4,500,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

8,340,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ฯลฯ ที่จาเป็นต้องใช้ใน
สานักงาน
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 1,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
600,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
500,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน
300,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
100,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

2,100,000

บาท

410,000

บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้า เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน
300,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
200,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

600,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คีม สว่าน เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล จานวน
50,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
50,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

100,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน
300,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
300,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
45,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 1,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
400,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุด
ทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 225,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

645,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

จานวน

225,000

บาท

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล จานวน
5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

จานวน

5,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล จานวน
20,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
15,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล จานวน 1,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน 1,000,000
บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
700,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
วัสดุสารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ เป็นต้น
แขวงท่าทราย
จานวน
10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

45,000

บาท

2,700,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

21,960,000

บาท

จานวน

18,000,000

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2
และอาคารอื่น รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดในความรับ
ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล จานวน 15,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสานักงานแขวงท่า
ทราย จานวน
3,000,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 1 – 2 และอาคารอื่นในความรับผิดชอบ สานักปลัด
เทศบาล จานวน 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารสานักงานแขวงท่า
ทราย จานวน 100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการที่ใช้ในสานักงานเทศบาล
นครนนทบุรีอาคาร 1 – 2 และเลขหมายในความรับผิดชอบ สานักปลัด
เทศบาล จานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน กองทะเบียนฯ จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสานักงานแขวงท่า
ทราย จานวน 100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ เป็นต้น
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 1,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
10,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
70,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ และค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
สานักปลัดเทศบาล จานวน
1,000,000 บาท
แขวงท่าทราย
จานวน
100,000 บาท
กองทะเบียนฯ
จานวน
70,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

610,000

บาท

จานวน

1,080,000

บาท

จานวน

1,170,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร

รวม

16,152,650

บาท

รวม

7,952,650

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ขา 5 แฉก ล้อไนลอน
คู่ จานวน 1 ตัว ราคา 30,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานัก
ปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุเมมโมรีโฟม หนานุ่ม หุ้มหนังและผ้า
ตาข่าย Bonded Leather
2. พนักพิงสูงรองรับช่วงลาคอและศรีษะ
3. ที่วางแขนบุฟองน้าหุ้มหนัง
4. โครงพลาสติก PP Nanocomposite พับขึ้นได้
5. สามารถปรับระดับที่วางแขนได้ 4 ระดับ
6. ขา 5 แฉก ล้อไนลอนคู่ สีดา
7. สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
8. รองรับน้าหนักได้สูงสุด 113 กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-2 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
เก้าอี้สานักงาน ขาอลูมิเนียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ขาอลูมิเนียม 5 แฉก ล้อ
ไนลอน จานวน 5 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สานักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เก้าอี้สานักงานสีดา
2. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้า หุ้มหนัง PU
3. เสริมช่วยรองรับแผ่นหลัง ปรับระดับและปรับความลึกได้
4. ที่วางแขนปรับระดับได้
5. ขาอลูมิเนียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่สีดา
6. ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ ระหว่าง 90 – 99 เซนติเมตร ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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เครื่องทาลายเอกสาร (แบบตัดตรง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร (แบบตัดตรง) เพื่อลด
จานวนเอกสารงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชน ทาให้
ระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเอกสารทาง
ราชการรั่วไหล จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 120,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ใบมีดเป็นแท่งเหล็กกล้าเซาะร่องใบมีดด้วยเลเซอร์ ซึ่งให้ความทน
ทานเป็นพิเศษ
2. สามารถทาลายเอกสารขนาดกระดาษ 70 แกรม ได้ 40-45
แผ่น/ครั้ง และขนาดกระดาษ 80 แกรม ได้ 38 – 40 แผ่น/ครั้ง
3. สามารถทาลายลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตร
พลาสติก และแผ่นซีดีได้
4. สามารถตัดทาลายเอกสาร มีความละเอียดของกระดาษที่ตัดแล้ว
ได้ ขนาดไม่เกิน 4.00 มิลลิเมตร
5. มีระบบ AUTO REVERSE ป้องกันความเสียหาย โดยไม่ทาให้ติด
ขัดในกรณีใส่เอกสารมากเกินขีดจากัด
7. ความเร็วในการตัดเอกสารไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวินาที
8. ความจุในการเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 145 ลิตร และหยุดอัตโนมัติ
เมื่อเศษกระดาษเต็ม
9. ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าชนิดเดียวกลึงเป็นใบมีด มีความคม และทน
ทานสูง
10. มีระบบนิรภัยแก่ผู้ใช้และเด็กด้วยฝาครอบป้องกันปัญหาเรื่องเน็ค
ไท เครื่องประดับและเส้นผม ตัวเครื่องไม่เป็นสื่อนาไฟฟ้า
11. มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเครื่องถูกใช้งานจนมีความร้อนเกิน
มาตรฐาน
12. มีอุปกรณ์ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก (PHOTO CELL) ง่ายต่อการ
ใช้งานควบคุมระบบการเปิด/ปิดอัตโนมัติ
13. ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน (พอลิสไตรีน)
14. มีฝาฐานรองรับตัวเครื่องปิดสนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เศษ
กระดาษไม่ให้ฟุ้งกระจายขณะเครื่องทางาน
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยลด
จานวนเอกสารงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชน ทาให้
ระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันเอกสารทาง
ราชการรั่วไหล เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-3 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป กองทะเบียนราษฎรฯ

จานวน

120,000

บาท
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จานวน

5,250

บาท

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสานักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น
2. ความเร็วในการจัดส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

30,000

บาท

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 1,050 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดเทศบาลและศูนย์
ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานมีสาย
2. ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
3. ใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-1 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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จานวน

150,000

บาท

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x250 ซม.
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x60x250 ซม. จานวน 5 ชุดๆ ละ 7,700 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x250
ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
2. มีชั้นวางของ 4 ชั้น
3. รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม ต่อชั้น
4. สามารถปรับระดับความสูงของแต่ละชั้น ขึ้น – ลง ได้ตามต้อง
การ
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-3 ลาดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

38,500

บาท

เครื่องฟอกอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จานวน 6
เครื่องๆ ละ 25,000 บาท เพื่อสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่าย
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1. มีกรองฝุ่นหยาบ
2. มีกรองฝุ่นละเอียด เล็กสุด 0.3 ไมครอน
3. มีกรองฝุ่นละเอียด เล็กสุด 0.01 ไมครอน โดยใช้หลักการไฟฟ้า
สถิต
4. มีกรองฝุ่นพิษ PM 2.5
5. มีระบบฆ่าเชื้อโรคและกาจัดกลิ่นภายในตัวเครื่อง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-3 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

หน้า : 19/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

35,200

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด
กระจก จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1. ตู้เอกสารเหล็กแบบประตูบานเปิดกระจก 2 บาน
2. มีขาปรับระดับ
3. แผ่นภายในชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้
4. มีกุญแจล็อค ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-2 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

42,500

บาท

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 200x60x250 ซม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางของ ขนาดไม่น้อย
กว่า 200x60x250 ซม. จานวน 4 ชุดๆ ละ 8,800 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 200x60x250 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
2. มีชั้นวางของ 4 ชั้น
3. รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม ต่อชั้น
4. สามารถปรับระดับความสูงของแต่ละชั้น ขึ้น – ลง ได้ตามต้อง
การ
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-3 ลาดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

หน้า : 20/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

39,500

บาท

โต๊ะหมู่บูชา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สักพร้อมฐานรองโต๊ะ จานวน 1
ชุด ราคา 10,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของสานักปลัด
เทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. ทาด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 หน้า 6
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่ ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-2 ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

10,000

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ 4 ลิ้นชัก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 5
ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. มีหูลิ้นชัก
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-2 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

หน้า : 21/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก

จานวน

17,000

บาท

จานวน

2,576,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1. ทาด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่ ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-1 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 2
คัน ๆ ละ 1,288,000 บาท ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของสานักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและพ่นกัน
สนิม ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-33 ลาดับที่ 86
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

หน้า : 22/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

868,000

บาท

รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา
ไฟเบอร์กลาสจานวน 1 คันๆ ละ 900,400 บาท เพื่อสาหรับในการปฏิบัติ
งานฝ่ายสานักงานแขวง แขวงท่าทราย ประกอบด้วย
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คันๆ ละ 868,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบไฟเบอร์กลาส จานวน 1
หลังๆ ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- หลังคาสาเร็จรูป ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมพร้อมกระจก
เลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะ
มาตรฐานนั่งพื้น
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-34 ลาดับที่ 87
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

900,400

บาท

รถบรรทุก (ดีเซล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์
อัตโนมัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดเทศบาล โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เป็นกระบะสาเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-33 ลาดับที่ 85
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอลและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 500,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานภายในห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 1 ประกอบด้วย
1. ไมค์ชุดประชุมก้านยาวสาหรับประธาน/ผู้ร่วม
ประชุม จานวน 270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ชุดประชุมก้านยาวสาหรับประธาน
และผู้ร่วมประชุม จานวน 15 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
1) เป็นไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสาหรับประธานและผู้ร่วม
ประชุม
2) มีช่องสาหรับต่อหูฟังได้ 1 ช่อง ที่ฐานไมโครโฟนและมีปุ่ม
ปรับระดับความดังของสัญญาณเสียง พร้อมทั้งสามารถเลือกฟังการแปล
ภาษาได้ 2 ภาษา
3) ลาโพงความถี่ตอบสนอง 150 – 15,000 Hz หรือ
มากกว่า ฯลฯ
2. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการ
สนทนา
จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการ
สนทนา จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 65,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดัง
นี้
1) เป็นระบบดิจิตอล
2) เครื่องควบคุมสามารถรองรับไมค์ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 60
ตัว
3) มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ XLR ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
4) มีช่องต่อสัญญาณเข้ารองรับสัญญาณ Emergency (EEM)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ ฯลฯ
3. เครื่องป้องกันสัญญาณย้อนกลับ จานวน 19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องป้องกันสัญญาณย้อน
กลับ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) มีช่องสัญญาณดิจิตอลขาเข้าพร้อมกัน 2
คู่ (SPDIF) 1 XLR-AES (สเตอริโอ) และออปติคอล 1 (สเตอริโอ)
2) มีช่องสัญญาณดิจิตอลขาออกพร้อมกัน 2
คู่ (SPDIF) 1 XLR-AES (สเตอริโอ) และออปติคอล 1 (สเตอริโอ)
3) มีจอแอลซีดีขนาด 144x32 พิกเซล แสดงเมนูการตั้งค่าการ
ใช้งาน มีหลอด LED 6 : CH (L/R) เพื่อแสดงระดับสัญญาณขา
ออก สามารถตั้งรหัสการใช้งานได้ ฯลฯ
4. เครื่องปรับแต่งเสียง จานวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับแต่งเสียง จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
2) มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
3) มีวงจรกรองความถี่สูงและความถี่ต่าอยู่ 2 ช่องสัญญาณ
4) สามารถควบคุมการปรับแต่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 31
ช่อง

จานวน

500,000

บาท
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ความถี่ในแบบ Parametric EQ ฯลฯ
5. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือ
ถือ จานวน 4 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF
2) เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ Ture Diversity และมี
จอ LCD แสดงสถานะเครื่อง
3) ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน
4) ความไวในการรับสัญญาณ Sensitivity 24 dBuV ฯลฯ
6. ขาไมค์บูมตั้งพื้นยาว จานวน 5,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาไมค์บูมตั้งพื้นยาว จานวน 4 ขา ๆ
ละ 1,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) สามารถปรับระดับความสูง-ต่าได้ พร้อมแขนปรับระยะ
ใกล้-ไกล
2) ฐานเป็นชนิด 3 ขา มียางหุ้มที่ขาตั้งทั้ง 3 ขา ฯลฯ
7. ขาตั้งไมค์คออ่อนตั้งโต๊ะฐานกลม จานวน 2,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งไมค์คออ่อนตั้งโต๊ะฐาน
กลม จานวน 3 ขา ๆ ละ 800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะฐานกลม
2) ท่อนคออ่อนความยาว 13 นิ้ว ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-30,31 ลาดับที่ 80
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ชุดไมค์ระบบดิจิตอล

จานวน

300,000

บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ระบบดิจิตอลและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ประกอบด้วย
1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล จานวน 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
1) เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลขนาด 18 ช่อง
สัญญาณ
2) มีช่องสัญญาณขาเข้าสาหรับไมโครโฟน 16 ช่องสัญญาณ
3) มีช่อง USB สาหรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับ
คอมพิวเตอร์ รองรับการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลได้ ขาเข้าและออก
ได้ 18x18 ช่องสัญญาณ
4) มีฟังก์ชั่นการทางานแบบ Auto Mixing ฯลฯ
2. ไมโครโฟนก้านยาวพร้อมฐาน จานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนก้านยาวพร้อมฐาน จานวน 6
ตัว ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
2) เป็น Condenser Microphone
3) ฐานไมโครโฟนสามารถติดตั้งโพเดียมได้ ฯลฯ
3. แร็คพลาสติก ABS จานวน
5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแร็คพลาสติก ABS จานวน 1 ตัว ๆ
ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ตัวตู้แร็คทาจากพลาสติก ABS
2) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6 U
3) ความลึกไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
4) เหมาะสาหรับใส่เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์เครื่องเสียง ฯลฯ
4. เครื่องป้องกันสัญญาณย้อนกลับ จานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องป้องกันสัญญาณย้อน
กลับ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) มีช่องสัญญาณดิจิตอลขาเข้าพร้อมกัน 2
คู่ (SPDIF) 1 XLR-AES (สเตอริโอ) และออปติคอล 1 (สเตอริโอ)
2) มีช่องสัญญาณดิจิตอลขาออกพร้อมกัน 2
คู่ (SPDIF) 1 XLR-AES (สเตอริโอ) และออปติคอล 1 (สเตอริโอ)
3) มีจอแอลซีดีขนาด 144x32 พิกเซล แสดงเมนูการตั้งค่าการ
ใช้งาน มีหลอด LED 6 : CH (L/R) เพื่อแสดงระดับสัญญาณขาออก
4) สามารถตั้งรหัสการเข้าใช้งานได้ ฯลฯ
5. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง จานวน
25,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง จานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
2) มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
3) มีวงจรกรองความถี่สูงและความถี่ต่าอยู่ 2 ช่องสัญญาณ
4) สามารถเชื่อมต่อผ่านทางสาย USB และ RS 485 ได้ไม่
น้อยกว่า 250 ตัว และสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ถึง 1,500
เมตร โดยผ่านทาง RS485 ฯลฯ
6. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จานวน
70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครื่องรับ 1
เครื่อง ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ตัว
2) เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF
3) เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ Ture Diversity และมี
จอ LCD แสดงสถานะเครื่อง
4) สามารถ Scan หาความถี่อัตโนมัติ
ได้ (Auto matic Frequency Scanning)
5) มีค่า Dynamic range มากกว่า 110 dB
6) ไมโครโฟนเป็นชนิด Handheld
7) ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน
8) หน้าจอ LCD สามารถแสดงผลข้อมูลชัดเจน
9) ความไวในการรับสัญญาณ Sensitivity 24 dBuV ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-31,32 ลาดับที่ 81
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

หน้า : 26/391

หน้า : 27/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ไฟสปอร์ตไลท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์ LED 400 W สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานห้องโถง ชั้น 1 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
จานวน 9 ดวง ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ขนาด 400 W ส่องได้ไกลสุดถึง 10.00 เมตร
2) ให้ความสว่างสูงถึง 28,000 ลูเมน (70/m/w)
3) แสงเดย์ไลท์ 6,500 K
4) ให้ความถูกต้องของสีสูงถึง 70 (CRI 70)
5) อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 65 องศาเซลเซียส ฯลฯ
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-32 ลาดับที่ 82
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

90,000

บาท

หน้า : 28/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานห้องประชุมสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3
มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาด
ไม่ต่ากว่า 1/3 นิ้ว
3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วิดีโอ โปรเจค
เตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ากว่า 850,000 พิกเซล
5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อย
กว่า 16 x ( 2 x Optical , 8 x Digital )
6) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้าน
ล่าง ชนิด LED
7) มีช่องต่อสัญญาณ Input / Output อย่างน้อย RGB x 2 SVideo x 1 Video x 1 USB และ RS-232
8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่และบริการเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-27 ลาดับที่ 69
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

80,000

บาท

หน้า : 29/391
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จานวน

7,300

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 7,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1366x768 พิกเซล
2) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 32 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-27 ลาดับที่ 68
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องน้าร้อน-น้าเย็น แบบถังน้าอยู่ด้านล่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบถังน้าอยู่ด้าน
ล่าง จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. เก็บถังน้าด้านล่าง ไม่ต้องยกถัง
2. สามารถทาอุณหภูมิน้าเย็นได้ตั้งแต่ 3-10 องศาเซลเซียส
3. สามารถทาอุณหภูมิน้าร้อนได้ตั้งแต่ 80 – 90 องศาเซลเซียส
4. ระบบสัญญาณไฟกระพริบเตือนเมื่อน้าใกล้หมด
5. มีระบบนิรภัยสาหรับหัวจ่ายน้าร้อน เพื่อป้องกันน้าร้อนลวกได้
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด และ
มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-37 ลาดับที่ 93
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป กองทะเบียนราษฎรฯ
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จานวน

5,500

บาท

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานหน้าห้องปลัดเทศบาล จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-37 ลาดับที่ 90
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

14,700

บาท

ตู้ทาน้าร้อน-เย็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทาน้าร้อน-เย็น จานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เพื่อสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. ระบบจ่ายน้า 2 ก๊อก (แยกน้าร้อน – น้าเย็น)
2. ความจุน้า ถังน้าเย็น 3 ลิตร และพังน้าร้อน 2 ลิตร
3. อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +10 องศาเซลเซียส
4. อุณหภูมิความร้อน +80 ถึง +95 องศาเซลเซียส
5. ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V 50 Hz
6. ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดตั้งตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-37 ลาดับที่ 92
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

หน้า : 31/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เตาอบไมโครเวฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานหน้าห้องผู้บริหาร จานวน 1 เตา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง
2) ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-37 ลาดับที่ 91
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

13,000

บาท

หน้า : 32/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน พร้อมอุปกรณ์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 6
ชุดๆ ละ 32,800 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายสานักงาน
แขวง จานวน 2 ชุด และฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน แขวง
ท่าทราย จานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดละ 3,800 บาทต่อชุด
3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-14 ลาดับที่ 44 และ หน้า ผ.03-1-17 ลาดับที่ 49
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

จานวน

196,800

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 11 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 10 ชุด และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จานวน 1
ชุด ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-8 ลาดับที่ 33 และหน้า ผ. 03-1-11 ลาดับ
ที่ 39
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

หน้า : 33/391

360,800

บาท

หน้า : 34/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 5 ชุด ๆ ละ 31,800 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 3 ชุด และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จานวน 2
ชุด ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ราคา 16,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-9 ลาดับที่ 34 และหน้า ผ. 03-1-13 ลาดับ
ที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

159,000

บาท

หน้า : 35/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด ๆ
ละ 37,800 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้า
หน้าที่ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-12 ลาดับที่ 41
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

จานวน

37,800

บาท

หน้า : 36/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี สานักปลัดเทศบาล จานวน 2 เครื่อง สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และแขวงท่าทราย 1
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-10 ลาดับที่ 37 และหน้า ผ.03-1-15 ลาดับ
ที่ 47
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล และแขวงท่าทราย

จานวน

45,000

บาท

หน้า : 37/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาว
ดา จานวน 4 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท เพื่อสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน แขวงท่าทราย โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
4. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
7. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
8. สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
9. สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
10. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-15 ลาดับที่ 46
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แขวงท่าทราย

จานวน

36,000

บาท

หน้า : 38/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง เครื่อง
ละ เครื่องละ 15,000 บาท สาหรับใช้ปฏิบัติงานบัตร จานวน 3
เครื่อง งานทะเบียนราษฎร จานวน 1 เครื่อง และงานธุรการจานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
1.2 มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38
หน้าต่อนาที (ppm)
1.3 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
1.4 มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
1.5 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
1.7 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
1.8 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจาปี 2562
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-19 ลาดับที่ 52
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป กองทะเบียนราษฎรฯ

จานวน

75,000

บาท

หน้า : 39/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

30,000

บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-10 ลาดับที่ 36
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

2,600

บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อ
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายสานักงานแขวง แขวงท่าทราย โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจาปี 2562
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-18 ลาดับที่ 50
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป แขวงท่าทราย
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จานวน

6,300

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และแขวงท่า
ทรายจานวน 2 เครื่องๆ 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-12 ลาดับที่ 42 และหน้า ผ.03-1-18 ลาดับ
ที่ 51
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล และแขวงท่าทราย

17,400

บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-10 ลาดับที่ 35
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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จานวน

47,500

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) สาหรับใช้ปฏิบัติงานของสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน 2 เครื่อง กองทะเบียนฯ 6 เครื่องๆ ละ 700
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ข้อ 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-8 ลาดับที่ 32 และหน้า ผ.03-1-19 ลาดับ
ที่ 53
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล กองทะเบียนฯ

5,600

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 14 เครื่อง และฝ่าย
การเจ้าหน้าที่ จานวน 1 เครื่อง และแขวงท่าทราย 4 เครื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 03-1-10 ลาดับที่ 38 และหน้า ผ. 03-1-11 ลาดับ
ที่ 40 และหน้า ผ.03-1-15 ลาดับที่ 45
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล และแขวงท่าทราย
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

8,200,000

บาท

จานวน

7,200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

200,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

200,000

บาท

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ โครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-2 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสถานีจอดเรือดับเพลิง ตลาดขวัญ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีจอดเรือดับเพลิง ตลาดขวัญ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น สาหรับชุมชนที่อยู่ริม
แม่น้า ซึ่งรถดับเพลิงเข้าถึงยาก ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 27/2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-4 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายอื่น
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบ หรือ จานวน
การบริหารจัดการระบบต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวัดระดับและประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนคร
นนทบุรี ในการปรับปรุงการบริการเพื่อสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ และประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ. 02-3-1-3 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

52,154,800

บาท

รวม

12,487,000

บาท

รวม

12,487,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้
แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผย
แพร่วิชาการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

7,331,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่ง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

116,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

182,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

4,731,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

127,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 44/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

งบดาเนินงาน

รวม

31,240,000

บาท

รวม

280,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

200,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

80,000

บาท

25,770,000

บาท

1,670,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลประจาปี 2562 (Annual
จานวน
Report)
1. หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2562
จานวน 2,500 เล่ม
- ขนาดประมาณ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 10.5 นิ้ว
- ปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์สี 4 สี เคลือบพีวีซี
ด้าน และเทคนิคพิเศษอย่างน้อย 1 เทคนิค
- เนื้อในกระดาษอาร์ต 120 แกรม พิมพ์ 4 สี จานวนไม่น้อย
กว่า 130 หน้า
- การจัดส่ง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ทาง
ไปรษณีย์ไปยัง อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 1,500 แห่ง
2. วีดีทัศน์ (รูปแบบ แผ่น Master จานวน 1 แผ่น)
- เรียบเรียง ถ่ายทา ตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 15 นาที มีเนื้อหาที่สอด
คล้องกับเนื้อหาในหนังสือรายงานกิจการ (ข้อ 1)
- มี Sub Title บรรยายข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

หน้า : 45/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ค่าจ้างเหมางานบารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยระบบดังนี้
1. ระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) WatchGuard
2. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management)
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) Softnix
4. ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

จานวน

2,000,000

บาท

ค่าจ้างเหมาจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

2,300,000

บาท

1. สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ความยาว 2
นาที ผลิตพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีระบบดิจิตอล สถานี
โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลนนทบุรี และสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียมเพื่อเผย
แพร่ไปยังต่างประเทศ ครอบคลุมพื้นที่รับชมมากกว่า 150 ประเทศ
2. ถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนคร
นนทบุรี หรือผลงานของเทศบาลนครนนทบุรี หรือตามที่เทศบาลนคร
นนทบุรี ความยาวอย่างน้อย 10 นาที โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์
ฟรีทีวีระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลนนทบุรี
3. สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ความยาว 2
นาที ผลิตพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุ
4. ผลิตพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์
ขนาดครึ่งหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แบบสี่สี จานวน 1 ครั้ง และแบบ
คอลัมน์ภาพข่าว 2 ครั้ง โดยออกแบบและจัดทาอาร์ตเวิร์ค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

หน้า : 46/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ค่าจ้างเหมาทาวารสารเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าว
สารของเทศบาลนครนนทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องดาเนินการจัดทาวารสารรายเดือนตามราย
ละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะวารสาร
- ใช้กระดาษอาร์ตมันเคลือบเงาอย่างดี 110 แกรม
- ขนาด 8 x 11.30 นิ้ว
- จานวน 12 หน้า พิมพ์ 4 สี ระบบออฟเซ็ตทุกหน้า
- เข้าเล่มด้วยการเย็บกลางหนังสือ
- จานวน 14,000 ฉบับต่อเดือน จานวน 12 เดือน รวม
เป็น 168,000 ฉบับ
1.2 เนื้อหาของวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย
- เนื้อหาสาระที่น่าสนใจทั่ว ๆ ไป
- คอลัมน์เล่าสู่กันฟัง
- คอลัมน์แวดวงชุมชน
- คอลัมน์เงิน ๆ ทอง ๆ
- คอลัมน์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- คอลัมน์ทางการศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ประเพณี
- คอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ
- คอลัมน์เกี่ยวกับเยาวชน
- โดยคอลัมน์ต่าง ๆ และเนื้อหา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
2. นาข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ในวารสารเทศบาลนครนนท์ หรือ
กิจกรรม หรือผลงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุ และสื่อสถานีโทรทัศน์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

จานวน

3,800,000

บาท

หน้า : 47/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ค่าจ้างเหมานาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการช่างและ จานวน
ด้านสาธารณสุขพร้อมการพัฒนาข้อมูล
- เพื่อการนาระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดทาข้อมูลสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถแสดงผลบนแผนที่ในรูปแบบ Web Application แยกตามส่วน
งานตรวจสอบ จัดเก็บและอัพเดทสถานะข้อมูลได้ ผ่าน Smart Device
โดยให้บริการแยกตามส่วนงาน ติดตามและรายงานสถานการณ์ข้อมูลให้ผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ด้านการช่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่อัพเดทข้อมูลด้านขอบเขต
อาคาร โฉนดที่ดิน แสดงชั้นข้อมูล ข้อบังคับกฎหมาย ขอบเขตอาคารและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนสามารถค้นหา ขอบเขตอาคาร ดาวน์โหลด
เอกสารต่าง ๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น เพื่อการนาระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์
นโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

6,000,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย(ห้อง Server)

จานวน

1,150,000

บาท

ค่าจ้างเหมาย้ายระบบให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบ จานวน
อินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบไพรเวทคลาวด์ (Portal)
- เพื่อรองรับการเพิ่มของปริมาณข้อมูลและจานวนผู้ใช้งานระบบ และ
แก้ไขปัญหาเรื่องความล่าช้าของระบบ รวมไปถึงการอัพเดทชุดข้อมูล
เครือข่ายถนนครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

5,000,000

บาท

- เพื่อให้ระบบภายในห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย (ห้อง Server) ทางานได้
อย่างต่อเนื่องและพร้อมทางาน 24 ชั่วโมงอย่างไม่ขัดข้อง ได้แก่
- ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ระบบเครื่องสารองไฟฟ้า UPS, ATS, Generator
- ระบบรักษาความปลอดภัยของห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
- และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

หน้า : 48/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

850,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทาแผ่น
ปลิว โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผลิตรายการ สารคดี ค่า
จ้างเหมาบารุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

2,250,000

บาท

250,000

บาท

200,000

บาท

ค่าต่ออายุการใช้งานแอนตี้ไวรัส
- เพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรีใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศได้โดย
มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคอยเฝ้าระวังภัยทางเครือข่าย โดยมีศูนย์กลางตัว
ควบคุมและดูแลในการบริหารจัดการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลให้กับประชาคม
ชุมชนนครนนทบุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการประชุมประชาคมเมือง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-5 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

หน้า : 49/391

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

300,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่า
หนังสือพิมพ์ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

3,780,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

50,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า ถ้วย ชาม น้ายา
ต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

20,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามัน
เบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

100,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

300,000

บาท

บาท
1,100,000 บาท

หน้า : 50/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป-ขยาย
ภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

1,000,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

1,200,000

บาท

วัสดุสารวจ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

5,000

บาท

รวม

1,410,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนสาหรับป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

1,200,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

50,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

150,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 51/391
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดาและสี)

รวม

8,167,800

บาท

รวม

8,167,800

บาท

จานวน

450,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา และ
สี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที สามารถปริ้น A3 ได้ จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่า
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-4 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

รถเข็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติ
งานในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีโครงสร้างเป็นตะแกรงที่ใช้วัสดุคงทน ขนาดไม่ต่า
กว่า W 580 x L 1010 x H 1015 มีความจุ180 ลิตร ล้อ PU ขนาด 5
นิ้ว 4 ล้อ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-4 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 52/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

รถเข็นอเนกประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จานวน 4 คัน ๆ ละ 5,000
บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 คัน และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 2 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้
- มีล้อ 4 ล้อ
- รับน้าหนักไม่น้อยกว่า 350 กก.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-4 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

20,000

บาท

หน้า : 53/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) และเครื่องขยายเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคน
ขับ (cab) และเครื่องขยายเสียง จานวน 1 คัน ราคา 815,000 บาท เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จานวน 1
คัน ราคา 715,000 บาท
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
2. เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง บนหลังคาและในตัวรถ
ยนต์ จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดตั้ง บนหลังคาและในตัวรถยนต์ จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ติดตั้งลาโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
- วิทยุรถยนต์รองรับ DVD, MP3, SDการ์ด
- เพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
- มีช่องสัญญาณเสียบไมค์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- ไมโครโฟนสาย จานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-36 ลาดับที่ 89
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

815,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลา จานวน
ส และเครื่องขยายเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4
ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และเครื่องขยายเสียง จานวน 1
คัน ราคา 1,000,400 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน ราคา 868,000 บาท
แบบดับเบิ้ลแค็บ
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง ราคา 32,400
บาท
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- หลังคาสาเร็จรูป
- ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน
- ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ
- ยางปูพื้น
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
3. เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง บนหลังคาและในตัวรถ
ยนต์ จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดตั้ง บนหลังคาและในตัวรถยนต์ จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ติดตั้งลาโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
- วิทยุรถยนต์รองรับ DVD, MP3, SDการ์ด
- เพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
- มีช่องสัญญาณเสียบไมค์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- ไมโครโฟนสาย จานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-35 ลาดับที่ 88
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 54/391

1,000,400

บาท

หน้า : 55/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ลาโพง พร้อมขาตั้ง

จานวน

40,000

บาท

จานวน

19,300

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลาโพง พร้อมขาตั้ง จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 20,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ตู้ลาโพง 15 นิ้ว ขนาด 1,000 วัตต์ มีแอมป์ในตัว คลาส D
2. ความถี่ 39 Hz-20kHz
3. สามารถใช้ RemoteControl เพื่อปรับ
แต่ง DSP EQ Parameter ผ่านทาง Bluetooth ได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-32 ลาดับที่ 83
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานติดตามและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) เลนส์ 24105 mm f 4
- ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 20 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-27 ลาดับที่ 70
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

หน้า : 56/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

100,000

บาท

เครื่องพิมพ์ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง จานวน 1 เครื่อง ราคา 800,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชา
สัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถสั่งพิมพ์งานและตัดสติกเกอร์ได้ใน
เครื่องเดียวกัน
2. เป็นเครื่องที่สามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบไฟฟ้ากระแสสลับด้วย
กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลท์ ความถี่ไม่น้อยกว่า 50 Hz
3. หน้ากว้างของวัสดุที่สามารถรับได้ไม่น้อยกว่า 210-1,600 มม.
4. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 900 dpi
5. มีระบบการเชื่อมต่อและสั่งงานพิมพ์
แบบ Ethernet (100 Base-TX/1,000 BaseT, automatic switching)
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-28 ลาดับที่ 73
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

800,000

บาท

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR ฟูลเฟรมพร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR ฟูลเฟรมพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เลนส์ 24-105 mm f4
- ความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 8688 x 5792
- ความคมชัดไม่น้อยกว่า 50.6 ล้านพิกเซล
- ความไวแสง ISO ไม่ต่ากว่า 6400 /12800
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-29 ลาดับที่ 79
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 57/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

100,000

บาท

ป้ายโฆษณาดิจิตอล ขนาด 65 นิ้ว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอล ขนาด 65
นิ้ว แบบ Touch Screen จานวน 2 จอ ราคาจอละ 120,000 บาท เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ค่าความละเอียดสีไม่น้อยกว่า 16.7 ล้านสี
2. ระบบปฏิบัติการ window Core i5 3230M CPU@2.60HZ
3. จอ Multi Touch สามารถเลื่อน ย่อ และขยายภาพได้
4. อายุการใช้งานหลอดภาพ 50,000 ชั่วโมง
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-28 ลาดับที่ 72
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

240,000

บาท

4,000,000

บาท

บอร์ดกามะหยี่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดกามะหยี่ โครงสร้างสแตนเลสขัดเงาพื้น
กามะหยี่ จานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. บอร์ดแบบหน้าเดียวพื้นกามะหยี่สีน้าเงินแบบเรียบ
2. โครงสร้างสแตนเลสขัดเงา
3. ขนาดตัวโครงสูง 156 เซนติเมตร
4. บอร์ด ขนาด 80x60x156 เซนติเมตร
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-28 ลาดับที่ 74
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จานวน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 3 x 4 เมตร (12
ตารางเมตร)จานวน 1 ป้าย ราคา 4,000,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. จอประชาสัมพันธ์ชนิด แอลอีดี ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 12 ตาราง
เมตร
- จอประชาสัมพันธ์แอลอีดีชนิดความละเอียด 6 มิลลิเมตร
- จานวนจุดภาพต่อ 1 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า 27,500 หลอด
ภาพ
- ขนาดของป้ายประชาสัมพันธ์ 3 x 4 เมตร
- แสดงสีได้สูงสุด 280 ล้านล้านสี
- อายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีไม่ต่ากว่า 100,000 ชั่วโมง ที่
ความสว่าง 50%
- อุณหภูมิในการใช้งานของจอประชาสัมพันธ์แอลอีดี -20 -70
องศาเซลเซียส
- เป็นจอประชาสัมพันธ์แอลอีดี ชนิดใช้ภายนอกสามารถทนน้า
และฝุ่นเป็นอย่างดี
- วัสดุหน้ากากของจอประชาสัมพันธ์แอลอีดีต้องเป็นโพลี
คาร์บอเนต และแต่ละโมดูลของจอประชาสัมพันธ์แอลอีดีต้องได้
มาตรฐาน IP65 เป็นอย่างน้อย
- สามารถแสดงตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- สามารถรองรับไฟล์วีดี
โอ .MOV .MP4 .WMA9 .AVI .MOV และอื่น ๆ
- ใช้หลอดแอลอีดี ชนิด SMD เป็นส่วนประกอบ
- 1 จุดภาพประกอบด้วยแอลอีดีสีแดง เขียว น้าเงิน เป็นชนิดเอส
เอ็มดี
- ระยะห่างของทุกจุดภาพไม่มากกว่า 6 มิลลิเมตร (ระยะการ
มอง 6 เมตรขึ้นไป)
- ความสว่างมากกว่า 6,500 แคนเดลาต่อตารางเมตร
- จานวนจุดภาพทั้งหมด (Pixel) ของป้ายประชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า 327,000 จุดภาพ (Pixel)
- ชุดแสดงสีของจุดภาพ คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หรือเทียบเท่า
- พาวเวอร์ซัพพลาย คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือ
เทียบเท่า
- สามารถใช้กับระบบบริหารจัดการเดิมของป้ายประชาสัมพันธ์
ชนิดแอลอีดีของเทศบาลนครนนทบุรีได้เป็นอย่างดี
- น้าหนักรวมของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดีโดย
ประมาณ 700 กิโลกรัม
- มีระบบปรับแสงตามสภาพแวดล้อมโดยเลือกเป็นช่วงเวลาได้
- มีระบบฮาร์ดรีเซ็ทผ่าน SMS หรือเว็ปไซต์กรณีป้ายประชา
สัมพันธ์มีปัญหา หรือ ทางานผิดปกติ
- สามารถดูการทางานของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอี
ดี ผ่านกล้อง CCTV ได้
- แผ่นวงจร (PCB) เคลือบด้วยสารป้องกันสนิม
- ระบบไฟฟ้าของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดีเป็นระบบ
กระแสสลับ 220VAC

หน้า : 58/391
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50Hz
2. ระบบควบคุมภาพ (Signage Control) ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ควบคุมการทางานของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอี
ดี ต้องมิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Computer PC) หรือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Computer Notebook) แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่
ออกแบบเพื่อใช้สาหรับป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดีเท่านั้น
- รองรับการถ่ายทอดสดได้
- สามารถเรียกเล่นไฟล์ภาพ หรือรายการต่าง ๆ ย้อนหลังได้
- สามารถใช้กับระบบบริหารจัดการเดิมของป้ายประชาสัมพันธ์
ชนิดแอลอีดีของเทศบาลนครนนทบุรีได้เป็นอย่างดี
- สามารถแจ้งเตือนไปยังเครื่องแม่ข่ายได้ เมื่อสถานะของป้าย
ประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดีมีปัญหา
3. โครงสร้างสาหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดี ประกอบ
ไปด้วย
- โครงสร้างและฐานรากทาด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมทาสี สามารถ
รองรับน้าหนักของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดี และแรงลมที่ปะทะป้าย
ประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดีได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีวิศวกรระดับภาคีเซ็น
รองรับแบบและรายการคานวณเป็นอย่างน้อย
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดิน
- ตกแต่งขอบจอด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต เลือกสีได้ภายหลัง
- ตกแต่งขอบจอด้วยไฟแอลอีดี เพื่อความสวยงามและมีไฟส่อง
สว่างภายใน
- มีระบบระบายอากาศและระบายความร้อน
- เหล็กที่ใช้ทาโครงสร้างต้องได้มาตรฐาน มอก. ทุกชิ้น
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-27 ลาดับที่ 71
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 59/391

หน้า : 60/391
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จานวน

18,000

บาท

ไฟสตูดิโอ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสตูดิโอ LED 600 หลอด 3 หัว 3 ขา พร้อม
กระเป๋า จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. หัวไฟ LED 600 หลอด ให้ความสว่างมากถึง 4,500 Lm ต่อหัว
2. มีบานดอร์ช่วยบังคับทิศทางแสง หมุนได้ถึง 360 องศา
3. ขาตั้งไฟ สูง 1.9 เมตร 3 ขา
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-29 ลาดับที่ 78
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

20,000

บาท

ไฟแฟลชสาหรับติดกล้องถ่ายรูป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟแฟลชสาหรับติดกล้องถ่ายรูป จานวน 1
ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
1. ค่ากาลังไฟแฟลช GN.60 (Guide Number 60) ที่ ISO 100
2. กระจายแสงครอบคลุมพื้นที่การใช้งานระยะ 20-200 มม.
3. แผ่นกระจายแสงใช้งานครอบคลุมเลนส์มุมกว้าง 14 มม.
4. ระบบ AF-assist beam ช่วยส่องแสงปรับโฟกัสอัตโนมัติ
5. ระบบส่งสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz ครอบคลุมระยะ 30
เมตร
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-29 ลาดับที่ 77
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ
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จานวน

35,000

บาท

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้สาหรับกล้อง DSLR
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์ซูมเทเลโฟโต้สาหรับกล้อง DSLR จานวน 1
ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
1. เป็นเลนส์ซูมSuper Telephoto 150-600 mm f/563. Di VC USD
2. ระบบมอเตอร์โฟกัสความเร็วสูง USD ที่รวดเร็วแม่นยา
3. ระบบป้องกันการสั่นไหว VC
4. เคลือบผิวหน้าเลนส์ eBAND ลดการสะท้อนแสงหน้าเลนส์
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-29 ลาดับที่ 76
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

50,000

บาท

เลนส์กล้องดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์กล้องดิจิตอล จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเลนส์ซูมขนาด 24-105 mm f/4L IS USM
2. กันฝุ่นละอองและทนต่อความชื้น
3. แหวน USM (Ultrasonic มอเตอร์) ป้องกันการสั่น
สะเทือน โฟกัสอัตโนมัติ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-28 ลาดับที่ 75
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 62/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจาะตราไก่

จานวน

80,000

บาท

จานวน

7,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะตราไก่ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเครื่องเจาะตราไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติ
2. แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-38 ลาดับที่ 94
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

สว่านกระแทกไร้สาย 18V พร้อมแท่นชาร์ต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย 18V พร้อมแท่น
ชาร์ต จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาด 239 x 79 x 244 mm
2. แรงดันไฟฟ้า 18V
3. ความจุแบตเตอรี่ 1.5 Ah
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-38 ลาดับที่ 95
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 63/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 3 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ งานติดตามและประเมินผล โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานสานัก
งาน ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-20 ลาดับที่ 54
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

98,400

บาท

หน้า : 64/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติ
งานในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-23,24 ลาดับที่ 61
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

32,800

บาท

หน้า : 65/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 2 ชุด ๆ ละ 31,800 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการและเผย
แพร่วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่
วิชาการ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ราคา 16,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-22 ลาดับที่ 58
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

63,600

บาท

หน้า : 66/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เครื่องพิมพ์ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ งานติดตามและประเมินผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-21 ลาดับที่ 57
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

จานวน

8,900

บาท

หน้า : 67/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

10,000

บาท

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 3 ชุด ๆ
ละ 5,800 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-23 ลาดับที่ 60
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

17,400

บาท

เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานติดตามและประเมินผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-21 ลาดับที่ 56
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 68/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

จานวน

10,000

บาท

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 6 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-23 ลาดับที่ 59
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

126,000

บาท

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานติดตามและประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-21,24 ลาดับที่ 55,62
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น

รวม

260,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

260,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายที่กองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

หน้า : 69/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

200,000

บาท

รวม

64,823,900

บาท

รวม

41,630,000

บาท

รวม

41,630,000

บาท

จานวน

21,830,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่าซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
**สานักการคลัง
จานวน 890,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 220,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

1,110,000

บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน จานวน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นที่
ปรึกษาในการดาเนินการสารวจข้อมูล ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน
ใจในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-5 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานในหน่วยงาน
**สานักการคลัง
จานวน 18,000,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จานวน
3,830,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

หน้า : 70/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:13

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
**สานักการคลัง
จานวน 390,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
86,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

476,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและปรับปรุงเงินค่าจ้างประจาปี
**สานักการคลัง
จานวน 490,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 681,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

1,171,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจา
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 18,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

18,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
**สานักการคลัง
จานวน 8,700,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 7,280,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

15,980,000

บาท

1,045,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
**สานักการคลัง
จานวน 495,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 550,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน
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งบดาเนินงาน

รวม

22,123,000

บาท

รวม

3,484,700

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

1,000,000

บาท

จานวน

29,700

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550
**สานักการคลัง
จานวน 2,000,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

2,100,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
**สานักการคลัง
จานวน 300,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
55,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

355,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการในการประชุม ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

11,367,000

บาท

1,000,000

บาท

จานวน

4,687,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

570,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ระบบเครือข่าย
จานวน
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.ระบบสารสนเทศทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3.งานบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ
ให้พร้อมใช้งาน
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจ้างทาของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนย้ายสิ่ง
ของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างหรือจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ตลาด ค่าประกันภัยต่างๆ ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงินธนาคาร ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
**สานักการคลัง
จานวน 4,187,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
**สานักการคลัง
จานวน 270,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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จานวน

10,000

บาท

โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษีท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทราบ สาหรับ
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการชาระ
ภาษีท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-5,6 ลาดับที่ 11
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

800,000

บาท

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

300,000

บาท

ค่าภาษีถอนคืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเผยแพร่
ข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลในการสารวจภาคสนาม เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสถานที่ ค่าจัดทา
เอกสารอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอื่นที่จาเป็นใน
การทากิจกรรมในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-7 ลาดับที่ 13
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน
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โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลนคร
จานวน
นนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่
ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างร่วมกัน เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และถูกต้อง เปิด
เผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สาหรับจ่ายเป็นค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าที่
พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสถานที่ ค่าจัดทาเอกสารอบรม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่ายานพาหนะ(จ้างเหมารถบัส) ค่าจัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นที่จาเป็นในการทากิจกรรมในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-3-1-4 ลาดับที่ 5
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

1,000,000

บาท

โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปตามภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพสาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการสารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลของพื้นที่ 5 ตาบล ในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-6 ลาดับที่ 12
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
**สานักการคลัง
จานวน 500,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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ค่าวัสดุ

รวม

5,127,800

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและ
วัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กระดาษ ปากกา แผ่นป้ายต่าง ๆ
ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 1,300,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

1,800,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน
9,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

29,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ทาความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ
**สานักการคลัง
จานวน 54,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

74,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 1,800 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

6,800

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ยาง
ใน ยางนอก ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 150,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

300,000

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเครื่อง น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล ค่าน้ามันหล่อ
ลื่นรถยนต์ น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 650,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

1,150,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าล้างอัดรูป- ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 18,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

68,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษบันทึก
ข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 1,200,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

1,700,000

บาท

รวม

2,143,500

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

425,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของตลาดสดเทศบาล
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

58,500

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสานักการคลัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
**สานักการคลัง
จานวน 100,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

110,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารและค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ พัสดุทางไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่า
โทรเลขและค่าธนาณัติของสานักการคลังและกองสารสนเทษภาษีและ
ทรัพย์สิน
**สานักการคลัง
จานวน 800,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

900,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร การบริการทางโทรภาพ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
**สานักการคลัง
จานวน 500,000 บาท
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

650,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

รวม

1,020,900

บาท

รวม

1,020,900

บาท

จานวน

17,500

บาท

จานวน

8,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จานวน 5
ชุดๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 52 x 46 x 85 cm.
2) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้าอย่างดี
3) ขาเหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อ
4) ปรับระดับสูงต่าด้วยระบบโช๊ค
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็น
ต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-7 ลาดับที่ 30
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

เครื่องเจาะกระดาษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ส่วนพัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เหล็กเจาะ 2 รู ระยะห่างระหว่างรูที่เจาะ 8 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะ 6 มม.
- เจาะกระดาษหนา 145 แผ่น
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-5 ลาดับที่ 22
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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จานวน

30,000

บาท

เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น จานวน 1 ชุด เพื่อใช้
ในส่วนพัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หน้าจอแสดงผล LED 5 หลัก จัดชุด 3 หลัก
- ฝาปิดอัตโนมัติเมื่อนับ และเปิดออกเมื่อเสร็จ
- จับปลอมระหว่างนับ หยุดที่พบปลอม
- สะดวกนับทั้งปึก ไม่ต้องแยกธนบัตรจากมัด
- นับธนบัตรไทยและต่างประเทศรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
- นับธนบัตรไทยรุ่นเก่าและใหม่ได้
- ระบบการนับแบบ 4 แบบ (เช็คจานวน นับปกติ จัดชุด นับสะสม)
- ตั้งความเร็วนับ 4 ระดับ 1,300, 1,500, 1,700, 2,000
ฉบับ/นาที
- ความจุช่องใส่ธนบัตรสูงสุด 200 ฉบับ
- พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 36 ซม. ยาว 32 ซม. สูง 92 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-5 ลาดับที่ 20
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

75,000

บาท

เครื่องโทรสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษส่งเอกสารได้ครั้ง
ละ 30 แผ่น จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานธุรการ โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-7 ลาดับที่ 28
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

หน้า : 80/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แขวน (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
งานทะเบียนพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพลสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
- ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
- ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-5 ลาดับที่ 21
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

43,400

บาท

หน้า : 81/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

จานวน

23,000

บาท

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด ขนาดไม่น้อย
กว่า ลึก 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 84 ซม. จานวน 9 ตู้ๆ ละ 5,000
บาท เพื่อใช้ในส่วนพัฒนารายได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-6 ลาดับที่ 23
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

45,000

บาท

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
งานธุรการโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดแคร่ 14.2 นิ้ว , 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
- ใส่กระดาษ/ปิดแคร่อัตโนมัติ
- ช่องไฟตัวอักษร 10/12/15 อัวอักษร/นิ้ว และตัวเรียงพิมพ์
มาตรฐาน
- ปรับระยะห่างบรรทัด 3 ระยะ (1/1.5/2)
- ลบคาผิด/ขีดเส้นอัตโนมัติ
- พิมพ์เลขยกกาลัง/ห้อย , จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
- ขนาดไม่น้อยกว่า 48x40x13 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-6 ลาดับที่ 27
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

หน้า : 82/391

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55 จานวน
ซม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า ลึก 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55 ซม. จานวน 7 ตู้ๆ ละ 4,500
บาท เพื่อใช้ในส่วนพัฒนารายได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-6 ลาดับที่ 25
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

31,500

บาท

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง จานวน
84 ซม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ประตูบานเลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า ลึก 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 84 ซม. จานวน 13 ตู้ๆ ละ 5,000
บาท เพื่อใช้ในส่วนพัฒนารายได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-6 ลาดับที่ 24
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

65,000

บาท

หน้า : 83/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

จานวน

39,500

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น จานวน 16 ตู้ ๆ ละ 5,000
บาท เพื่อใช้ในส่วนพัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก 45 ซม. กว้าง 62 ซม. สูง 102 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-6 ลาดับที่ 26
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

80,000

บาท

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 5 ตู้ๆ ละ 7,900
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหูลิ้นชัก
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-7 ลาดับที่ 31
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

หน้า : 84/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

จานวน

10,000

บาท

ที่วางหนังสือพิมพ์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วน
พัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์เหล็ก
- โครงผลิตจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
- ราวแขวนหนังสือพิมพ์ใช้วัสดุอะลูมิเนียม
- ที่ปลายขาด้านล่างมีปุ่มสาหรับปรับระดับได้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 ซม. ยาว 67 ซม. สูง 92 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-5 ลาดับที่ 19
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

8,000

บาท

โต๊ะทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-7 ลาดับที่ 29
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

หน้า : 85/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย

จานวน

8,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย จานวน 2
เครื่องๆ ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ในส่วนพัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- จอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)
- เสียงเรียกเข้าโฟนิก 30 เสียงดนตรี 10 เสียงกริ่ง
- มีปุ่ม peaker Phone
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- ระยะเวลาการใช้งานสนทนาต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-5 ลาดับที่ 18
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วน
พัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- การบันทึกเสียงความละเอียดสูง (96kHz/24 บิต)
- พื้นที่จัดเก็บออนบอร์ด 16 GB พร้อมสล็อต micro SD
- ควบคุมการบันทึกจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1898 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-32 ลาดับที่ 84
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน้า : 86/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน จานวน 2 ชุดๆ ละ 37,800 บาท เพื่อใช้ใน
กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดประกอบ
ด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มี
หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-26 ลาดับที่ 66
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

75,600

บาท

หน้า : 87/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 12 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ 2 ชุด ส่วน
พัฒนารายได้ 8 ชุด และฝ่ายการเงินและบัญชี 2 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-24,25 ลาดับที่ 63
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

จานวน

393,600

บาท

หน้า : 88/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1

จานวน

17,800

บาท

จานวน

35,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายการเงินและ
บัญชี มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-25 ลาดับที่ 65
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 14
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการคลัง
และ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-1-25,26 ลาดับที่ 64,67
**สานักการคลัง
จานวน 12 เครื่อง
**กองสารสนเทษภาษีและทรัพย์สิน จานวน
2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

50,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

11,224,000

บาท

รวม

7,177,000

บาท

รวม

7,177,000

บาท

จานวน

4,357,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่ง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

30,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

90,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2,633,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่ายที่สานักการคลังรับผิดชอบ
**สานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานฝ่ายนิติการ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

67,000

รวม
รวม

3,845,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

55,000

บาท

รวม

3,200,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างพิมพ์วารสารเทศบาล ค่า
จัดทาแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด แถบเสียง (เทป) คัทเอาท์ประชา
สัมพันธ์ เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผลิต
รายการ สารคดี ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

บาท

บาท
65,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จานวน

2,000,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

300,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

580,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่ศาลกาหนด ตามคาสั่งหรือคาพิพากษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 144
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ
พิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม น้ายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามัน
เบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามัน หล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป-ขยาย
ภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

20,000

บาท

200,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
อื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)

รวม

202,000

บาท

รวม

202,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

51,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดา) ความ
เร็ว 30 แผ่น/นาที จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท เพื่อใช้งานใน
ฝ่ายนิติการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ชนิด ขาว-ดา
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-2-1 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เครื่องฟอกอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ สาหรับห้องขนาด 35-60 ตาราง
เมตร จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายนิติ
การ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- สาหรับห้องขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
- สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
- มีการกรองอากาศแบบ HEPA
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-2-1 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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จานวน

31,000

รวม
รวม

100,637,000

รวม

11,421,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงาน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

จานวน

5,200,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

240,000

บาท

18,000

บาท

653,000

บาท

5,000,000

บาท

310,000

บาท

ตู้ไม้บานเลื่อน

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้บานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80
ลึก X 40 X สูง 80 ซม. จานวน 5 ตู้ ตู้ละ 6,200 บาท เพื่อใช้งานในฝ่าย
นิติการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จัดเก็บ 2 ชั้น
- เคลือบผิวด้วย Melamine เรียบลื่น กับคุณสมบัติกันน้า ทนต่อ
ความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี
- บานเลื่อนทึบ 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
- จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด FA ได้ทั้ง 2 ชั้น
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ลึก X 40 X สูง 80 ซม.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-2-1 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล

บาท
11,421,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

15,110,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550

1,300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

11,350,000

บาท

จานวน

6,300,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
- จ้างเหมาจัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เอกสารเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2535 คู่มือ หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบ ของเทศบาลนครนนทบุรี ค่าจัดทาเอกสารในการดาเนิน
คดีกับผู้กระทาความผิด บันทึกเปรียบเทียบปรับ บันทึกถ้อยคาผู้ต้องหา คู่
มือ หนังสือขออนุญาต
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- ค่าใช้จ่ายซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

รวม

2,260,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์บารุงรักษาวิทยุสื่อ
สารและอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ปลั๊กไฟ สาย
ไฟ ฯลฯ

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ วัสดุอุปกรณ์ในรถยนต์ ฯลฯ

200,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิงชนิด
เบนซิน ดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ

900,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้างของหน่วยงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2560
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ตัวหนีบ แฟ้มเก็บ
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ เทปเปล่า ม้วนเทป ค่าป้ายผ้า กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กระบอง เสื้อสะท้อนแสง
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

จานวน

200,000

บาท
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วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น กรวยยาง แผงกั้น ป้าย
สัญลักษณ์ วัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการจราจร และเพื่อรองรับการถ่าย
โอนอานาจจากส่วนกลางในด้านจราจร ฯลฯ ภายในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในชุมชน และสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังดูแล ตรวจ
ตรา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้ไม้ใส่เอกสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ตู้ สาหรับใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร
- ความลึกไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร
- ภายในมีชั้นปรับระดับ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
หน้า ผ.03 - 2 - 1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล

700,000

รวม
รวม

74,106,000

จานวน

208,000

บาท

บาท
74,106,000 บาท
บาท
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2. ตู้ไม้ใส่เอกสาร

จานวน

114,500

บาท

868,000

บาท

1,514,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ตู้ สาหรับใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความยาวไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร
- ความลึกไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร
- ภายในมีชั้นปรับระดับ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
หน้า ผ.03 - 2 - 1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 จานวน
ซีซี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2561
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-2-14 ลาดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมและไฟวับวาบสีแดงบน จานวน
หลังคา
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิ
เนียมและไฟวับวาบสีแดงบนหลังคา จานวน 2 คัน ประกอบด้วย
1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 2 คันๆ ละ 715,000
บาท จานวน 1,430,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- รถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 12 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
2) หลังคาอลูมิเนียม จานวน
32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคาอลูมิเนียมรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ราคาหลัง
ละ 16,000 บาท จานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- หลังคาอลูมิเนียมเป็นโครงหลังคาเหล็กคุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุม
ด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 13 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
3) ไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ จานวน 52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ จานวน 2
ชุด ชุดละ 26,000 บาท ไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถเป็นชุดสัญญาณไฟ
วับวาบ แบบ LED โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สัญญาณไฟวับวาบ LED มีลักษณะเป็นแผงติดตั้งบนหลังคารถยนต์
ประกอบด้วย ชุดหลอด LED (Module) ส่องสว่างด้านหน้า ด้านหลังด้าน
ข้างหรือมุมทั้ง 4 มุม
2. ชุดหลอด LED (Module) ติดตั้งเพื่อให้แสงส่องสว่างด้านหน้าและ
หลังด้านละไม่น้อยกว่า 6 ชุด (6 Module) ด้านข้างหรือมุมทั้ง 4 มุม ไม่
น้อยกว่าด้านละ 1 ชุด (1 Module)
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3. ฝาครอบชุดสัญญาณไฟทาด้วยพลาสติกทนความร้อน
ชนิดpolycarbonate หรือ ดีกว่าสีแดง หรือชนิดใสติดตั้งบนฐานรองรับที่
ท้ายด้วยอลูมิเนียม หรือสแตนเลส ซึ่งจัดทาขึ้นโดยเฉพาะ สาหรับชุด
สัญญาณไฟวับวาบ
4. ขนาดแผงสัญญาณไฟวับวาบมีความยาวไม่น้อยกว่า 115
ซม. ความสูงและความกว้างให้เป็นไปตามรุ่นของผู้ผลิต ขารองรับ
สัญญาณไฟเป็นวัสดุสังเคราะห์ แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็น
สนิมและมีน้าหนักเบา
5. ต้องมีกล่องควบคุมสามารถเลือกเปิดเลือกจังหวะกระพริบได้
6. ชุดสัญญาณไฟวับวาบสามารถป้องกันน้าและฝุ่นได้
7. ชุดสัญญาณไฟวับวาบใช้ได้กับระบบไฟของรถยนต์ที่ติดตั้งได้ โดย
ไม่ต้องดัดแปลง แบ่งแยกแบตเตอรี่ของรถยนต์ คันที่ติดตั้ง (ใช้ไฟฟ้า
กระแสตรง 12 หรือ 24 โวลต์)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 13 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรโข่งแบบมือถือ
- เพื่อจัดซื้อโทรโข่งแบบมือถือขนาดไม่ต่ากว่า 15 วัตต์ จานวน 5
เครื่องๆ ละ 2,100 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
หน้า ผ.03 - 2 - 11 ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน

10,500

บาท
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบริเวณท่าน้านนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 30 ตัว และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งในบริเวณท่าน้านนทบุรี ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จานวน 1,740,000 บาท จานวน 30 ตัว ตัวละ 58,000
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่
ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน ได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2561
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย จานวน 517,000 บาท
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
2.1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ

จานวน

4,511,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน จานวน 61,000 บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
หรือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือ
ข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2561
2.2 ลิขสิทธ์สาหรับบันทึกภาพ จานวน 32
ลิขสิทธิ์ จานวน 387,000 บาท
2.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) 6 TB สาหรับจัดเก็บข้อมูล
จานวน
69,000 บาท จานวน 6 ลูก ลูกละ 11,500 บาท
- เป็นราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป้นต้อง
ซื้อ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล
3. อุปกรณ์สาหรับควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด จานวน
479,400 บาท
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 350,000
บาท จานวน 1 ตัว ตัวละ 350,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดี
กว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่
น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดี
กว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
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- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2
หน่วย
3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สาหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1
ชุด ชุดละ 28,000 บาท จานวน 28,000 บาท
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 3
ชุด ชุดละ 30,000 บาท จานวน 90,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
3.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3 ชุด ชุดละ 3,800
บาท จานวน 11,400 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน 149,800 บาท ดังนี้
4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท จานวน 3 ชุด จานวน 25,800
บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกัน
ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2561
4.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) แบบ PoE ขนาด 16
ช่อง พร้อมช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง ขนาด 2
ช่อง จานวน 2 ตัว ตัวละ 62,00 บาท จานวน 124,000 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกาหนดไว้ในบัญชีครุภัณฑ์แต่ต้องการ
คุณสมบัตินอกเหนือจากมาตรฐานและใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด มีความจาเป็นต้องซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบ
5. จอรับภาพ แอล อี ดี (LED TV)ขนาดไม่ต่ากว่า 55 นิ้ว จานวน 1
เครื่องๆ ละ 23,200 บาท จานวน 23,200 บาท
6. ตู้อุปกรณ์ย่อยควบคุมกล้องวงจรปิดภายนอก จานวน 100,000
บาท
จานวน 4 ตู้ ตู้ละ 25,000 บาท
7. โปรแกรมระบบจดจาใบหน้าพร้อมลิขสิทธิ์สาหรับจดจาใบ
หน้า จานวน 850,000 บาท จานวน 1 โปรแกรม โปรแกรม
ละ 850,000 บาท
8. สายเคเบิลใยแก้วนาแสง และอุปกรณ์ งานติดตั้ง 1
ระบบ จานวน 651,600 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 2 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามจุดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

50,000,000

บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 200
ตัวๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 6,400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือMicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จานวน 60 ตัวๆละ 58,000 บาท เป็นเงิน 3,480,000
บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่
ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 4 ตัวๆ ละ 350,000
บาท จานวน 1,400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดี
กว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวน ไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่
น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดี
กว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2
หน่วย
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย(Server) สาหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4
ชุดๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 10
ชุดๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง

หน้า : 107/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท เป็นเงิน 38,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 1
ชุดๆ ละ จานวน 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
8. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 242,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 20 เครื่องๆ ละ 12,100
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและ
เสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของสานักงบ
ประมาณ 2561
9. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จานวน 66,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จานวน 3 ตู้ ตู้ละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อย
กว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
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- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
10. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 96,000 บาท
จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ ราคา 32,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
11. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 280,000 บาท
จานวน 112 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
12. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
จานวน 2,520,000 บาท
จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 630,000 บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ NAS
ได้ (Network Attach Storage) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ Single controller หรือดีกว่า
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้ไม่ต่ากว่า 18 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
13. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) 10 TB จานวน 648,000
บาท สาหรับจัดเก็บข้อมูล จานวน 36 ลูก ลูกละ 18,000 บาท
14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาดไม่ต่ากว่า 24 ช่อง ชนิดSFP
จานวน 369,600 บาท จานวน 8 ตัว ตัวละ 46,200 บาท
15. ลิขสิทธิ์สาหรับบันทึกภาพ จานวน 2,400,000 บาท จานวน 200
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 12,000 บาท
16. ลิขสิทธิ์สาหรับวิเคราะห์ภาพ จานวน 720,000 บาท จานวน 60
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 12,000 บาท
17. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายนอก ชนิด PoE 8 ช่อง
สัญญาณ จานวน 880,000 บาท พร้อมพอร์ต SFP 1 ช่อง จานวน 110
เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท
18. ตู้อุปกรณ์ย่อยสาหรับใส่อุปกรณ์ควบคุมกล้องวงจรปิดภาย
นอก จานวน 112 ตู้ๆ ละ 25,000 บาท จานวน 2,800,000 บาท
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19. โปรแกรมบริหารจัดการระบบ จานวน 700,000 บาท จานวน 1
โปรแกรม โปรแกรมละ 700,000 บาท
20. โปรแกรมระบบจดจาใบหน้าพร้อมลิขสิทธิ์จดจาใบ
หน้า จานวน 1,896,000 บาท จานวน 2 โปรแกรมสาหรับ 20
กล้อง โปรแกรมละ 948,000 บาท
21. โปรแกรมระบบจดจาใบหน้าพร้อมลิขสิทธิ์ตรวจจับทะเบียน
รถ จานวน 5,200,000 บาท จานวน 2 โปรแกรมสาหรับ 10
กล้อง โปรแกรมละ 2,600,000 บาท
22. อุปกรณ์แสดงผล VDO WALL จานวน 130,000 บาท จานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 130,000 บาท
23. มิเตอร์ไฟฟ้า จานวน 6 เครื่อง เครื่องละ 4,500
บาท จานวน
27,000 บาท
24. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จานวน 952,000 บาท จานวน 112
ชุด ชุดละ 8,500 บาท
25. ชุดอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบ จานวน 18,223,400
บาท เช่น
1. อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก สาหรับจุดติดตั้งตู้ควบคุมย่อย
2. สายเคเบิลใยแก้วนาแสง
3. อุปกรณ์สาหรับควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ระบบ
4. งานติดตั้งระบบ สายสัญญาณ
5. ตรวจสอบโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสง, เชื่อมต่อสายและทดสอบ
ระบบสายไฟ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
- จัดตั้งตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 7 ถึง 11 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
นนทบุรี

จานวน

16,880,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจานวน 70 ตัว และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จานวน 1,280,000 บาท จานวน 40 ตัว ตัวละ 32,000
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ ไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ PicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จานวน 1,740,000 บาท จานวน 30 ตัว ราคาตัว
ละ 58,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่
ความละเอียดของภาพไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
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กว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 1,400,000 บาท
จานวน 4 ตัว ตัวละ 350,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดี
กว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่
น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดี
กว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
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- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2
หน่วย
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย(Server) สาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 4
ชุด ชุดละ 28,000 บาท จานวน 112,000 บาท
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 120,000บาท จานวน 4 ชุด ชุดละ 30,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 4 ชุดๆละ 3,800
บาท จานวน 15,200 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24
ช่อง จานวน 120,000 บาท จานวน 1 ชุด ชุดละ ราคา 120,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
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- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
8. จอรับภาพชนิด LED ขนาดไม่ต่ากว่า 55 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง เครื่อง
ละ 27,500 บาท จานวน 220,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นจอภาพขั้นต่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ ดิจิตอล (Digital) ในตัว
9. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จานวน 44,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จานวน 2 ตู้ ตู้ละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อย
กว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
10. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 64,000 บาท จานวน 2
เครื่อง เครื่องละ ราคา 32,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
11. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 55,000
บาท จานวน 22 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
12. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จานวน 1,890,000 บาท
จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 630,000 บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภาย
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นอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ NAS
ได้ (Network Attach Storage) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ Single Controller หรือดีกว่า
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้ไม่ต่ากว่า 18 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
13. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) 10 TB จานวน 432,000
บาท สาหรับจัดเก็บข้อมูล จานวน 24 ลูก ลูกละ 18,000 บาท
14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาดไม่ต่ากว่า 24 ช่อง ชนิด SFP
จานวน 231,200 บาท จานวน 5 ตัว ตัวละ 46,240 บาท
15. ลิขสิทธิ์สาหรับบันทึกภาพ จานวน 1,050,000 บาท จานวน 70
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 15,000 บาท
16. ลิขสิทธิ์สาหรับวิเคราะห์ภาพ จานวน 540,000 บาท จานวน 30
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 18,000 บาท
17. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายนอก ชนิด PoE 8 ช่อง
สัญญาณ จานวน 176,000 บาท จานวน 22 เครื่อง พร้อมพอร์ต SFP 1
ช่อง เครื่องละ 8,000 บาท
18. ตู้อุปกรณ์ย่อย จานวน 550,000 บาท สาหรับใส่อุปกรณ์ควบคุม
กล้องวงจรปิดภายนอก จานวน 22 ตู้ ตู้ละ 25,000 บาท
19. โปรแกรมบริหารจัดการระบบ จานวน 700,000 บาท จานวน 1
โปรแกรมละ 700,000 บาท
20. โปรแกรมระบบจดจาใบหน้าพร้อมลิขสิทธิ์จดจาใบ
หน้า จานวน
948,000 บาท จานวน 1 โปรแกรมสาหรับ 20
กล้อง โปรแกรมละ 948,000 บาท
21. โปรแกรมระบบจดจาใบหน้าพร้อมลิขสิทธิ์ตรวจจับทะเบียนร
จานวน 2,600,000 บาท จานวน 1 โปรแกรมสาหรับ 10
กล้อง โปรแกรมละ 2,600,000 บาท
22. อุปกรณ์แสดงผล VDO WALL จานวน 130,000 บาท จานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 130,000 บาท
23. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จานวน 187,000 บาท จานวน 22
ชุด ชุดละ 8,500 บาท
24. ชุดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบ จานวน 2,275,600
บาท เช่น
1. อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก สาหรับจุดติดตั้งตู้ควบคุม
ย่อย จานวน 22 ชุด
2. สายเคเบิลใยแก้วนาแสง
3. อุปกรณ์สาหรับควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ระบบ
4. ตรวจสอบโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสง, เชื่อมต่อสายและทดสอบ
ระบบ
- จัดตั้งตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
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นครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552, และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03 - 2 - 3 ถึง 6 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศ
กิจ สานักปลัดเทศบาล

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

51,723,000

บาท

รวม

23,718,000

บาท

รวม

23,718,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล

จานวน

7,810,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับที่ปรับใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ

จานวน

210,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิเบิกไต้ตาม
ระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงประจาปีใน
หน่วยงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างใน
สังกัด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับคคีภัย

จานวน

18,000

บาท

จานวน

780,000

บาท

จานวน

13,800,000

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

รวม

9,005,000

บาท

รวม

1,180,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจจ้าง ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาตามระเบียบฯ
รายการที่ 1-3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

100,000

บาท

รวม

4,700,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

200,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานและคณะกรรมการในการจัดประชุม
ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วมปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่อาเภอ เจ้าหน้าที่จังหวัดและอาสาสมัคร เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ ในช่วงเทศกาลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ
.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-2 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จานวน
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จานวน

300,000

บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมทบทวน อปพร.เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเครื่องแบบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ายาดับ
เพลิง ค่าจัดทาเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
เช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

800,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงัยอัคคีภัย

3,000,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

3,125,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยในเขตเทศบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณ
ภัยในชุมชนในเขตเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าจัดทาคู่มือเอกสารที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าอัดน้ายาดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถาน
ที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สารชนิดมือถือ สายไฟ ปลั๊ก เป็นต้น
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วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่
นอน หมอน ผ้าปูที่นอน น้ายาล้างห้องน้า ไม้กวาด เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูน หิน ทราย เป็น
ต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
รถยนต์ ยางรถยนต์ ยางในรถยนต์ ปะยาง หัวเทียน กรองอากาศ กรอง
น้ามันเครื่อง กรองโซล่า เป็นต้น

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ ค่าป้ายผ้า ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เป็นต้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง ถุงมือ ชุดหมี เป็น
ต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษบันทึกข้อมูล เป็นต้น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใช้
อานวยความสะดวกในกิจการดับเพลิง ถังน้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ อุปกรณ์การจราจร เช่น กรวยยาง แผง
กั้น เป็นต้น
รายการที่ 1- 10 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จานวน

1,400,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

600,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จานวน 2 คัน เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย บริการน้าให้กับประชาชนกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงประจารถ
- ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบยาวพร้อมอิเล็คโทรนิคไซเรน และติดตั้ง
เครื่องรับ –ส่งวิทยุสื่อสารมีกาลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
- เครื่องสูบน้าดับเพลิงตัวเสื้อและใบพัดทาด้วยทองเหลืองหรืออลู
มิเนียม สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 10 บาร์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-2-15 ลาดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

19,000,000

บาท

รวม

19,000,000

บาท

จานวน

12,000,000

บาท
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จานวน

7,000,000

บาท

รวม

25,186,000

บาท

รวม

19,841,000

บาท

รวม

19,841,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนัก
เรียน หน่วยศึกษานิเทศก์ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

11,180,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในหน่วย
งาน

686,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามระเบียบฯ

จานวน

643,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน

จานวน

7,080,000

บาท

รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา จานวน 1 คัน เพื่อใช้ใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัย บริการน้าให้กับประชาชนกรณีประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงประจารถ
- ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
- ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบยาวพร้อมอิเล็คโทรนิคไซเรน และติดตั้ง
เครื่องรับ –ส่งวิทยุสื่อสาร
- เครื่องสูบน้าดับเพลิงสามารถสูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
ต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-2-15 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

จานวน

251,800

รวม
รวม

4,730,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

100,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

160,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

100,000

บาท

รวม

1,900,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

800,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท

บาท
360,000 บาท

- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอก ทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมาวิทยากรพื้นบ้าน ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน
วิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานของพนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการพัฒนาศักยภาพ "ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการดูแลบารุง จานวน
รักษาทรัพย์สิน"
- เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้และทักษะ มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุและการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

200,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

600,000

บาท

รวม

2,440,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสารฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้กวาด น้ายา
ต่าง ๆ ฯลฯ

400,000

บาท

30,000

บาท

60,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ยางนอก-ใน ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ารถ
ยนต์ ฯลฯ

จานวน

300,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ

จานวน

800,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไว
นิล ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง ฯลฯ

จานวน

50,000

บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

800,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์
เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียม ในการใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ ให้กับ
สานักการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
กระดาน Flipboard
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาน Flipboard พร้อมกระดานไวท์บอร์ดใน
ตัว จานวน 2 บอร์ดๆละ 8,500 บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) หน้าบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาว) 70x100 ซม. สามารถ
ใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน
2) สามารถปรับองศาหน้าบอร์ดได้ 360 องศา
3) ด้านบนมีที่หนีบกระดาษ
4) โครงขาทาจากเหล็ก มีล้อเลื่อน สามารถล็อกล้อได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-4 ลาดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

บาท

บาท
30,000 บาท

รวม

615,000

บาท

รวม

615,000

บาท

จานวน

17,000

บาท
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จานวน

18,000

บาท

เครื่องเคลือบบัตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ภายในงานของสานักการศึกษา โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) มีระบบการเคลือบแบบความร้อนและเย็น
2) เคลือบเอกสารความกว้างสูงสุดได้ 330 มม. (A3)
3) สามารถใช้กับเคลือบพลาสติกได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ภายในงานของสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-5 ลาดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,000

บาท

เครื่องเข้าเล่ม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จานวน 1 เครื่องเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานของสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นชนิดสันห่วง
2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-5 ลาดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบโล่ง

จานวน

8,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดไม้ แบบโล่ง จานวน 2 ตู้ๆ
ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ในงานของสานักการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อ
ชุดดังนี้
1) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า (กว้างXสูงXลึก) 80X160X40 ซม.
2) มีช่องสาหรับใช้เก็บเอกสาร 8 ช่อง
3) ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อความเป็นระเบียบของการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-3 ลาดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตู้นิรภัย (ตู้เซพ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้นิรภัย (ตู้เซพ) จานวน 1 ตู้ๆ ละ 20,000
บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญของทางราชการให้อยู่ในที่ปลอดภัย สาหรับ
ใช้ภายในสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบผิวพิเศษกันการกัดกร่อนและสนิม
2. ระบบล็อค 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน
3. ป้องกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง
4. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก และ 1 แผ่นชั้น
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อจัดเก็บเอกสารสาคัญของทางราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-5 ลาดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

หน้า : 127/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

จานวน

11,200

บาท

จานวน

5,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,600
บาท เพื่อใช้จัดเก็บแฟ้มเอกสารภายในงานของสานักการศึกษา โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 91x30x175 ซม.
2) ช่องจัดเก็บแฟ้มไม่น้อยกว่า 40 ช่อง มีชั้น 4 ชั้น
3) มีล้อเลื่อนสาหรับเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถล็อกล้อได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อความเป็นระเบียบของการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-4 ลาดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตู้เหล็กบานทึบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 เพื่อใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารภายในสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 179 x 40 x 87 ซม.
- บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อค
- ชั้นวางเอกสารเป็นแผ่นเหล็ก ปรับระดับได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อจัดเก็บเอกสารภายในสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-6 ลาดับที่ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2 บาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2 บาน จานวน 1
ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายในงานของสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-4 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

หน้า : 128/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 179 x 40 x 88 ซม.

จานวน

38,700

บาท

จานวน

7,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 6 ตู้ๆ
ละ 6,450 บาท เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายในงานของสานักการศึกษา โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 179 x 40 x 88 ซม.
2) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มีจับอลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
3) แผ่นชั้นวางปรับระดับได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อจัดเก็บเอกสารภายในสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-6 ลาดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ภายใน
สานักการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) โต๊ะทางาน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า (กว้างXลึกXสูง) 120X60X75
ซม. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก สามารถล็อกได้ ราคา 5,000 บาท
2) เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างXลึกXสูง) 54x57x82 ซม. มีพนัก
พิงและที่พักแขนที่นั่งบุด้วยฟองน้าหุ้มหนังสังเคราะห์ สามารถปรับระดับ
ขึ้นลงได้ หมุนได้รอบตัว ราคา 2,000 บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ภายในงานของสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-2 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

หน้า : 129/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

โต๊ะพับอเนกประสงค์

จานวน

15,600

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 4 ตัวๆ
ละ 3,900 บาท เพื่อใช้กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของ
สานักการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า(กว้างxลึกxสูง) 182x76x74 ซม.
2. หน้าโต๊ะผลิตจาก HDPE บริสุทธิ์พร้อมสารป้องกัน UV
3. ขาโต๊ะทาจากเหล็ก สามารถพับเก็บได้ มีคลิปล็อกขาและ
ห่วงล็อกขาโต๊ะ เพื่อจัดเก็บได้สะดวก
4. ขาโต๊ะผ่านการพ่นสารป้องกันสนิม
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของ
สานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-4 ลาดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จานวน 10
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ภายในงานของสานักการศึกษา
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ภายในงานของสานักการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-6 ลาดับที่ 21
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI จานวน
Lumens
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ภาย
ในสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-11 ลาดับที่ 37
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

หน้า : 130/391

32,700

บาท

หน้า : 131/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
สานักงานพร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุดๆละ 32,800 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในสานักการศึกษา โดยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานัก
งาน ราคา 17,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และBluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-19 ลาดับที่ 54
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

จานวน

328,000

บาท

หน้า : 132/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล พร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ชุดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
สานักการศึกษา โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล 1
ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล 22,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดี่ยวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดี่ยวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และBluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-17 ลาดับที่ 51
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

จานวน

37,800

บาท
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จานวน

45,000

บาท

รวม

248,937,670

บาท

รวม

97,837,000

บาท

รวม

97,837,000

บาท

จานวน

56,390,000

บาท

จานวน

5,869,000

บาท

จานวน

7,889,000

บาท

จานวน

870,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ในหน่วยงานให้กับพนักงานจ้างสังกัดสานักการ
ศึกษา จานวน 18,146,000 บาท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จานวน 6,470,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 18,146,000 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,470,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

24,616,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 18
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้สารองกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆภายในสานักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-20 ลาดับที่ 55
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครู ที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูใน
สังกัด (สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูในสังกัด ที่มีสิทธิได้
รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา
ของโรงเรียนในสังกัด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบ
แทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างในสังกัดสานักการศึกษา จานวน 873,000
บาท และพนักงานจ้างตามภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรสนับสนุนการ
สอน ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จานวน 1,330,000
บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 873,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,330,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,203,000

บาท

รวม

81,179,620

บาท

รวม

575,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน
วิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ ผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานของพนักงานเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

400,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จัดตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

175,000

บาท

รวม

41,831,200

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

300,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาวิทยากร ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ของสานัก
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ดังนี้
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของสานัก
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

150,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

- เพื่อให้สถานศึกษาได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมผู้เรียน และการบริหารจัดการ ขับเคลื่อน
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการตามบริบทอย่างต่อ
เนื่อง และโรงเรียนในสังกัดได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ ให้นักเรียนนามาใช้ในการปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิต สาหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และวุฒิบัตร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-16 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่
ปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างทักษะประสบการณ์ให้แก่ครูดีเด่น ได้พัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ ในการจัดทาสื่อ
เข้าประกวด ค่าโล่ถ้วยรางวัล ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ค่าของรางวัล ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-5 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน้า : 136/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
จานวน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เป็นเงิน 400,000 บาท
เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด ทางานในการจัดทา
รายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ประมวลผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 (ภาคกลางตอนบน) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 1 (ภาคกลางตอนบน) จานวน 4 จังหวัด สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมสัมมนา จัดพิธีเปิด-ปิดงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 50,000
บาทจานวน 2 โรงเรียน สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุต่างๆ ในโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนละ 50,000 บาทจานวน 1 โรงเรียน สาหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ ในโครงการ เป็นเงิน 50,000
บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สาหรับโรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกประจาปี 2563 โรงเรียนละ 100,000 บาทจานวน 1
แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-35 ถึง 37 ลาดับที่ 44
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

650,000

บาท

โครงการจัดงานวันครู

120,000

บาท

- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู เป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-5 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

หน้า : 137/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง
จานวน
การศึกษาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารงาน
วิชาการ สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภาย
นอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทาเอกสาร
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทาวุฒิบัตร และเป็นค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-10 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา

300,000

บาท

โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- เพื่อจัดประชุมและอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร คณะะกรรมการ
การศึกษาเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยว
ข้อง ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะและที่พัก
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทาป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทาเล่มแผนพัฒนาการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-7 ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
- เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะทางานในการจัดทารายงานการ
ประเมินการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี และจัดอบรมให้ความรู้นิเทศก์ติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการศึกษาให้กับ ครูพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยว
ข้องให้มีความรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก และเพื่อการนิเทศก์ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการ
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าจัดทา
วุฒิบัตร ค่าจัดทาเอกสารอบรมและจัดทาเล่มการประเมิน และเป็นค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-8 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน้า : 138/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

จานวน

150,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล และ
จานวน
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง "การจัดเก็บผลงาน"
- เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อ
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สานักการศึกษา เทศบาลนคร
นนทบุรี สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
หนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทาเอกสารการอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-2 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

120,000

บาท

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
- เพื่อจัดอบรมครูและบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถ
เข้าประกวด ในระดับเทศบาลและเตรียมความพร้อมต่อการประเมินของ
หน่วยงานภายนอกและภายในสถานศึกษา สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทาวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทาเอกสารการอบรม และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-8 ลาดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

จานวน

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและเพื่อความ
เป็นสิริมงคลของผู้ปฏิบัติงาน เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12
ประชานิเวศน์ 3 ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์
นโยบายและภารกิจในการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรีให้หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายและประชาชนใน
พื้นที่ชุมชนประชานิเวศน์ 3 และพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบ สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจัดทาของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้
จ่ายๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-24 ลาดับที่ 39
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย
- เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยว
ข้องให้มีความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและนิเทศก์ติดตาม ตรวจ
สอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประ
ฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าจัดทาวุฒิบัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-13 ลาดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ จานวน
นอกประเทศ
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม และวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้งในและนอก
ประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนัก
เรียนและผู้เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในและนอก
ประเทศ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจัดทาเกียรติบัตร ค่าโอนเงินลง
ทะเบียนไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้บริหาร
เทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-5 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

7,000,000

บาท

30,021,200

บาท
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 14,500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ละ 20,000 บาท จานวน 4 แห่ง เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800
บาท จานวน 4 แห่ง เป็นเงิน 67,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
ละ 100,000 บาท จานวน 4 แห่ง เป็นเงิน 400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
การศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาแห่งละ 50,000 บาท จานวน 4
แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท สาหรับระดับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จานวน 1 แห่งๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 459,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จานวน 4 แห่ง เป็นเงิน 60,000
บาท ครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท และสถานศึกษาดี
เด่น 1 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาทรวมเป็นเงิน 175,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่าย
ให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็น
เงิน 40,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เพื่อจ่ายให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 1,600,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเงิน 1,050,000 บาท ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
2) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีจานวน 11,200,000 บาท ดังนี้
1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม
เติม (Top Up) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป6
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) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6)
2) ค่าหนังสือเรียนเพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา (ป.1-ป6) ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
3) ค่าอุปกรณ์การเรียนเพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป6
) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม.4-ม.6)
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป6
) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6)
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-27 ถึง 34 ลาดับที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการอบรมกฏหมายสาหรับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา จานวน
เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระเบียบกฎหมายได้อย่างถูก
ต้อง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
หนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทาเอกสารการอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-3 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

120,000

บาท

500,000

บาท

หน้า : 143/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ค่าวัสดุ

รวม

32,473,420

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

600,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

160,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้กวาด น้ายา
ต่างๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

320,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีและโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-26 ลาดับที่ 42
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

27,018,420

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้าและอุปกรณ์ต่างๆ คีม สว่านและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

150,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ยางนอก-ใน ฟิลม์กรองแสง หม้อน้ารถ
ยนต์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

400,000

บาท

หน้า : 144/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

300,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ต่างๆ เช่น น้ายาเคมี และน้ายาต่างๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

120,000

บาท

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยากาจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

150,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไว
นิล ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จานวน

60,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องหมายยศและ
สังกัด ชุดนาฏศิลป์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก และเครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

460,000

บาท

วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกาจับ
เวลา เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล ห่วงบาสเกสบอลเหล็ก ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

155,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

980,000

บาท

วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน และค่าแบบเรียน และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา

จานวน

1,600,000

บาท

หน้า : 145/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

6,300,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

1,000,000

บาท

100,000

บาท

200,000

บาท

รวม

10,041,050

บาท

รวม

9,191,050

บาท

จานวน

14,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(1)เครื่องดูดฝุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการทาความสะอาดภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัด
นครอินทร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถดูดฝุ่นและน้า
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
จานวน
36,000 BTU พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้งจานวน 26
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท สาหรับติดตั้งภายในห้องเรียนของโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-8 ลาดับที่ 26
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 146/391

1,222,000

บาท

หน้า : 147/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(2) ชั้นวางของ แบบ 32 ช่อง

จานวน

32,000

บาท

จานวน

88,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ แบบ 32 ช่อง จานวน 2 ชุดๆ
ละ 16,000 บาท เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบของโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวx สูง) 50x400x170 ซม.
2. ตู้ไม้ 32 ช่อง แบ่งเป็น 4 ชั้นๆละ 8 ช่อง เท่าๆกัน
3. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีนทั้งภายในและภายนอก ความหนา
ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร
4. ช่องว่างขาตู้จากพื้นสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. เพื่อความสะดวกในการทา
ความสะอาด
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อความเป็นระเบียบของการเก็บอุปกรณ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

(3) พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง จานวน 42 เครื่องๆ ละ 2,100 บาท เพื่อใช้ในภายในห้องเรียนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในภายในห้องเรียนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-6 ลาดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 148/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(4) เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

จานวน

180,000

บาท

จานวน

857,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จานวน 300
ตัวๆ ละ 600 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทาน
สัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 45x40x90 ซม.
2. ตัวพนักเก้าอี้และเบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้าอย่างหนาคุณภาพดี คลุม
ด้วยหนัง PVC
3. โครงสร้างขาเหล็ก
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2561 และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-7 ลาดับที่ 23
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
(5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส สาหรับนั่งรับ
ประทานอาหาร จานวน 35 ชุดๆ ละ 24,500 บาท เพื่อใช้สาหรับนักเรียน
นั่งรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1
วัดท้ายเมือง โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังนี้
1) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัวเก้าอี้ 2 ตัว
2) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 75x120x75 ซม.
3) เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 30x120x45 ซม.
4) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้สาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะภายในโรงเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-2 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 149/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส

จานวน

360,000

บาท

จานวน

195,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส จานวน 45 ชุดๆ
ละ 8,000 บาท เพื่อให้เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัวเก้าอี้ 2 ตัว
2. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 150x สูง 55 ซม.
3. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 x ยาว 150x สูง 35
ซม.
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-7 ลาดับที่ 24
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
(7) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส จานวน 30 ชุดๆ
ละ 6,500 บาท เพื่อให้เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัวเก้าอี้ 2 ตัว
2. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 150x สูง 55 ซม.
3. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 x ยาว 150x สูง 35
ซม.
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะภายในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-7 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 150/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(8) โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาสแตนเลส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาสแตนเลส จานวน 30
ตัวๆ ละ 2,200 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดต่อตัวดังนี้
1. ขนาดโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 60x180x75 ซม.
2. หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว
3. ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-8 ลาดับที่ 27
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จานวน

66,000

บาท

หน้า : 151/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 BTU พร้อมติด
ตั้ง จานวน 4 เครื่องๆ ละ 34,800 บาท สาหรับติดตั้งภายในห้องเรียนของ
โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดัง
นี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-2 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จานวน

139,200

บาท

หน้า : 152/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี

จานวน

40,800

บาท

จานวน

250,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็น ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
(1) กรณีขนาดขั้นต่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็น รถจักรยานยนต์ตาม
ขนาด ซีซี ที่กาหนดไว้
(2) ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-9 ลาดับที่ 32
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ที่อานวยความสะดวกในกิจกรรมภาย
ในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยประกอบด้วย
1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ จานวน 1เครื่อง
2. ลาโพงฮอร์ จานวน 8 ตัว
3. เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องเล่นดีวีดี
จานวน 1 เครื่อง
5. ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย พร้อมขาไมโครโฟนตั้งพื้น
จานวน 2 ชุด
6. สายสัญญาณขนาด 2x1 ตร.มม. ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
จานวน 1 ชุด
7. ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จานวน 1 ใบ
8. ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
9. ค่าแรงในการติดตั้งพร้อมใช้งาน จานวน 1 งาน
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในกิจกรรมภาย
ในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-8 ลาดับที่ 28
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 153/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

(2) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

จานวน

87,600

บาท

จานวน

170,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง จานวน 2 ชุดๆละ 43,800 บาท เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาหรับ
นักเรียน ครูและผู้ปกครองของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทาน
สัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดต่อชุดประกอบด้วย
1. เพาเวอร์มิกเซอร์ เครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุด
2. ตู้ลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
จานวน 2 ตู้
3. ขาลาโพง จานวน 2 อัน
4. ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอยมือถือคู่ย่าน UHF
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
5. สายลาโพงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จานวน 2 เส้น
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาหรับนักเรียน ครูและผู้
ปกครองของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-8 ลาดับที่ 29
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
Lumens
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 4 เครื่องๆละ 42,500 บาท เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้าย
เมือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-11 ลาดับที่ 38
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 154/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ครุภัณฑ์กีฬา
เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 1 x ยาว 2 เมตร สูง 3 นิ้ว

จานวน

48,750

บาท

จานวน

68,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบาะกระโดดสูง ขนาด (กว้างxยาว) 1x2
เมตร สูง 3 นิ้ว จานวน 13 ผืนๆละ 3,750 บาท ให้กับโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและประกอบการ
เรียน การสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- เบาะสามารถยืดหยุ่นได้
- ทาจากฟางอัดหุ้มหนังสังเคราะห์หรือผ้าใบ
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3
วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-25 ลาดับที่ 59
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 2 x ยาว 2 เมตร สูง 0.50 เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบาะกระโดดสูง ขนาด (กว้างxยาว) 2x2
เมตร สูง 0.50 เมตร จานวน 2 ผืนๆละ 34,000 บาท ให้กับโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและประกอบการ
เรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- เบาะฟองน้าหุ้มด้วยผ้าใบ
- โครงสร้างทาจากฟองน้าโพนี่ยูนิเทรน
- เบาะคลุมหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3
วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-25 ลาดับที่ 59
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 155/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

สตาร์ทติงบ๊อก

จานวน

66,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสตาร์ทติงบ๊อก จานวน 4 ชุดๆละ 16,500 บาท ให้
กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและ
ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนคร
อินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีลักษณะโลหะยาว สามารถปรับเลื่อนระดับได้
- มีที่วางเท้าพร้อมอุปกรณ์
- เป็นอุปกรณ์สาหรับยันเท้าในการออกวิ่งสาหรับลู่วิ่งยางสังเคราะห์
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและประกอบการเรียนการ
สอน
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-24 ลาดับที่ 59
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
เสาประตูฟุตบอลโครงเหล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาประตูฟุตบอล โครงเหล็กพร้อม
ตาข่าย จานวน 1 คู่ ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เสาประตูฟุตบอล โครงเหล็กขนาด (สูงxกว้าง) 2x3 เมตร จานวน 1 คู่
พร้อมตาข่าย
- โครงเหล็กด้านหน้าเป็นเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- โครงเหล็กด้านหลังเป็นเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- มีอุปกรณ์สาหรับยึดตาข่ายที่มั่นคง
- จานวน 1 ชุด มี 2 ประตูและตาข่าย 1 คู่
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและประกอบการเรียนการ
สอน
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-24 ลาดับที่ 59
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 156/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ระนาดทุ้ม

จานวน

32,500

บาท

จานวน

32,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จานวน 1ราง ให้กับ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยประกอบด้วย
1. ระนาดทุ้ม แกะสลักปิดทอง 100% พร้อมผืน จานวน 1
ราง ราคา 32,500 บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3
วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-24 ลาดับที่ 58
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ระนาดเอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จานวน 1 รายการ ให้กับ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยประกอบด้วย
1. ระนาดเอก แกะสลักปิดทอง 100% พร้อมผืน จานวน 1
ราง ราคา 32,500 บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3
วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-24 ลาดับที่ 58
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่ จานวน
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 40 ชุดๆ ละ 37,800 บาท บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดี่ยวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-13 ลาดับที่ 45
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

หน้า : 157/391

1,512,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:14

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
จานวน
19 นิ้ว)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานัก
งาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 40
ชุดๆ ละ 32,800 บาท บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-18 ลาดับที่ 52
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

200,000

บาท

จานวน

2,200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 80
เครื่องๆละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการสารองกระแสไฟฟ้าของระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จานวน 40 ชุด
และโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จานวน 40 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานต่อชุดดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-14,19 ลาดับที่ 46,53
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
จัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 5 แห่ง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
จานวน 7 เครื่องๆละ 44,000 บาท เป็นเงิน 308,000 บาทและมีความจา
เป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 2 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 2 เครื่อง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 1 เครื่อง
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2
, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-20 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็น
จานวนเงิน 315,000 บาท และมีความจาเป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ใน
การปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 2 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 2 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 6 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 4 เครื่อง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 1 เครื่อง
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
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ทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-21 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 136 เครื่อง ๆ ละ 5,400
บาท เป็นจานวนเงิน 734,400 บาท และมีความจาเป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็น
ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 21 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 15 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 50 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 38 เครื่อง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 12 เครื่อง
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-21 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
4) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 7 ตู้ ๆ ละ 18,000 บาท เป็นจานวน
เงิน 126,000 บาท และมีความจาเป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ ในการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ดังนี้
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โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 1 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 2 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 2 ตู้
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 1 ตู้
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นตู้Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อย
กว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-21 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
5) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 6U)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 6U) จานวน 8 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท เป็นจานวน
เงิน 48,000 บาท และมีความจาเป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ในการปรับ
ปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 1 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 4 ตู้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 2 ตู้
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นตูR
้ ack ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 6U โดยมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่
น้อยกว่า 32 เซนติเมตร
- เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน (ประตูหน้า, ตู้ส่วนกลาง, ตู้ส่วน
หลังยึดผนัง) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electrogalvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และเทศบาลนคร
นนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-22 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 7
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นจานวนเงิน 40,600 บาท และมีความจา
เป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 2 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 2 เครื่อง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 1 เครื่อง
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-22 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
7) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท และมีความจา
เป็นจัดซื้อเพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 1 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 4 เครื่อง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 2 เครื่อง
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-22 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
8) ค่าติดตั้งระบบงานเครือข่ายสายสัญญาณต่อพ่วงและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นจานวนเงิน 608,000 บาท และมีความจาเป็นใช้ในการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นคร
นนทบุรี ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
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โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่องจาก
ค่าติดตั้งระบบงานเครือข่ายสายสัญญาณต่อพ่วงและอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็น
ต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 03-3-22 ลาดับที่ 56
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

850,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

150,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

150,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-2 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

150,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้าย
เมือง (ตามแบบแปลนเทศบาลนครนนทบุรี)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-3 ลาดับที่ 5
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

150,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

17,080,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

17,080,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนคร จานวน
นนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยภาษา
ต่างประเทศให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี และค่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาความสามารถ ในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษา
ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่าง
ชาติ จัดหาครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศในโรงเรียน พัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี สู่ความเป็นเลิศ สารวจ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล ความต้องการและจัดอบรมครูเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีและเป็นค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-6 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

17,000,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายที่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ค้างจ่าย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน

รวม

42,800,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

42,800,000

บาท

จานวน

42,800,000

บาท

รวม

99,031,000

บาท

รวม

35,055,000

บาท

รวม
จานวน

35,055,000

จานวน

2,700,000

บาท

จานวน

3,900,000

บาท

จานวน

6,980,000

บาท

จานวน

175,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา จานวน 42,800,000 บาท
- เพื่อสาหรับอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอน จานวน 14 แห่ง
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-27 ลาดับที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครู ที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดของตาแหน่งและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครู
ในสังกัด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานครูที่ได้
รับเงินตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวค่าตอบแทนและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

บาท
21,300,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

56,927,600

บาท

รวม

600,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

รวม

49,477,600

บาท

จานวน

4,500,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

1,500,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอก ทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมาวิทยากรพื้นบ้าน เพื่อทาการฝึกซ้อมดนตรีไทย ฝึกการ
ประดิษฐ์ใบตอง งานแกะสลักผลไม้ จ้างเหมาแรงงานทาของ จ้างเหมาครู
ฝึกสอนดนตรีไทย ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของสานักการ
ศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)
- เพื่อให้นักเรียนผ่านวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการทางานร่วม
กันเป็นกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ และส่งตัวแทนเข้าค่ายร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร ค่ายานพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่
พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-9 ลาดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จานวน
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โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

3,000,000

บาท

- เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร
นนทบุรี ระดับภาคกลางและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าประชา
สัมพันธ์ เช่น ป้ายนิทรรศการ แผ่นป้าย สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการค่า
จ้างทานิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-10 ลาดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและส่งเสริมให้เด็ก
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยา สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าทา
สนาม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-18 ลาดับที่ 28
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และได้แสดงออกถึงขีดความสามารถทางด้านกีฬาของตน
เองและเพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย สาหรับจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนัก
เรียนเข้าแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อม ค่าใช้จ่าย ในการนานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดนักกีฬา นักกรีฑา
พร้อมรองเท้าและถุงเท้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์สาหรับนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-11 ลาดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

5,000,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจและส่งเสริมเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศ สาหรับจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ระดับภาคกลาง
และระดับประเทศ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าใช้จ่ายในการนานักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันค่าเช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-17 ลาดับที่ 26
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
- เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสังกัดเทศบาลด้านวิชาการในการเข้า
ร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดสอนนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าเงินรางวัลมอบให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-12 ลาดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการของครูและ
นักเรียน เพื่อสรรหาเตรียมความพร้อม นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ แต่ละ
กลุ่มวิชาเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตการ
ศึกษา ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศสาหรับ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดิน
ทางไปแข่งขัน ค่าจัดทาเกียรติบัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-10 ลาดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

หน้า : 170/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
จานวน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 50,000
บาทจานวน 2 โรงเรียน สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุต่างๆ ในโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนละ 50,000 บาทจานวน 1 โรงเรียน สาหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ ในโครงการ เป็นเงิน 50,000
บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สาหรับโรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกประจาปี 2563 โรงเรียนละ 100,000 บาทจานวน 1
แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-35 ถึง 37 ลาดับที่ 44
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- เพื่อประเมินผลคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ด้านการ
อ่าน การเขียน การฟัง การพูดและประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนัก
เรียนทุกระดับชั้น สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดทาเกียรติบัตรและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-9 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จานวน

250,000

บาท

80,000

บาท

หน้า : 171/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยว จานวน
ข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่ายานพาหนะ
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าของที่ระลึกๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-4 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

3,000,000

บาท

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

1,260,000

บาท

- เพื่อจัดอบรมครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่แก่ครูและนักเรียน เพื่อเป็นการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสัมมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก
จากค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่ามหรสพ การแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จา
เป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเตรียมสนาม
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนามและเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-9 ลาดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

จานวน

หน้า : 172/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จานวน

200,000

บาท

จานวน

3,000,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนต้องมีความรู้และความ
สามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทาเอกสารอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทาวุฒิบัตร และเป็นค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-22 ลาดับที่ 36
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬามุ่งสู่สากล
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติและส่งเสริมให้นักเรียนใน
สังกัดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของนักเรียนและสร้างเสริมความสามารถให้พัฒนาสู่ระดับสากล สาหรับ
จ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการนานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ ตลอดทั้งปี ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน ค่าชุดนักกีฬาหรือนักกรีฑาชุดลาลอง รองเท้าและถุงเท้าสาหรับ
ฝึกซ้อมและแข่งขันรายการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-17 ลาดับที่ 27
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
- เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและเจ้า
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ เพื่อใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าจัดทา
วุฒิบัตรและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-23 ลาดับที่ 37
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ละ 20,000 บาทจานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800
บาท จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 33,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
ละ 100,000 บาท จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียน
ละ 50,000 บาท จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
การศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาแห่งละ 50,000 บาท จานวน 1
แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท สาหรับระดับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จานวน 1 แห่งๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 30,000
บาท ครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000
บาท เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเงิน 3,000
บาท รวมเป็นเงิน 39,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่าย
ให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป.1-ป6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็น
เงิน 105,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 7,310,000 บาท ดังนี้
1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วนเพิ่ม
เติม (Top Up) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
2) ค่าหนังสือเรียนเพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี ระดับอนุบาลระดับประถมศึกษา(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป6) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม
.6)
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา(ป.1
-ป6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6)
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-27 ถึง 34 ลาดับที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา

จานวน

8,137,600

บาท
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จานวน

16,200,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

รวม

5,810,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้กวาด น้ายาต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 คนละ 2 กล่อง ราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์
ที่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้าและอุปกรณ์ต่างๆ คีม สว่านและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรก ยางนอก-ใน ฟิลม์กรองแสง หม้อน้ารถ
ยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ

จานวน

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

510,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ต่างๆ เช่น น้ายาเคมี และน้ายาต่างๆ

จานวน

120,000

บาท

โครงการอาหารกลางวัน
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีมีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะรับประทานทุกคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับ เป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้
แก่เด็ก ม.1- ม.6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จานวน 200 วันๆ 20
บาท และสาหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จานวน 200
วันๆ ละ 150 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-26 ลาดับที่ 41
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าวัสดุ
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วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยากาจัดศัตรู
พืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไว
นิล ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องหมายยศและ
สังกัด ชุดนาฏศิลป์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก และเครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ ฯลฯ
วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตระกร้อ นาฬิกา
จับเวลา เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล ห่วงบาสเกสบอลเหล็ก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าแบบ
เรียน เครื่องดนตรีฯลฯ เพื่อใช้ใน การเรียนการสอน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์
เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

จานวน

100,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

รวม

1,040,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

รวม

7,048,400

บาท

รวม

6,748,400

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้
สาหรับในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ โดยมีรายละเอียด
- มีระบบเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
- หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีใบมีดสาหรับแยกสติกเกอร์โดยอัตโนมัติ
- ความกว้างของพื้นที่ตัดสูงสุด 915 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
- มีขาตั้งทาด้วยเหล็ก พร้อมล้อเลื่อน
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้สาหรับในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-1 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(2) ตู้เก็บอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ จานวน 2 ตู้ๆ ละ 25,000
บาท เพื่อใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ โดยมีรายละเอียดต่อตู้ ดังนี้
- ขนาดของตู้ตอนบนไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 1200x400x1000
มิลลิเมตร
- ขนาดของตู้ตอนล่างไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกx
สูง) 1200x500x800 มิลลิเมตร
- ตู้ตอนบนและตู้ตอนล่างแยกส่วนกันโดยอิสระ
- โครงสร้างตัวตู้ทาจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เคลือบด้วยเมลามีนปิด
ด้วยแผ่นลามิเนต
ไม้อัดภายในและภายนอก ปิดด้วยแผ่นลามิเนต
- หน้าบานตู้มีทั้งหน้าบานกระจกหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลมิ
เมตร พร้อมขอบไม้และหน้าบานไม้ทึบ
- ภายในตู้ชั้นวางของสามารถปรับระดับได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อสาหรับใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-2 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
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(3) ตู้ไม้ 9 ช่อง

จานวน

60,000

บาท

จานวน

308,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 9 ช่อง จานวน 20 ตู้ๆ ละ 3,000
บาท เพื่อสาหรับใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง 121 x ลึก 39 x สูง 128 ซม.
2) แบ่งเป็น 3 ชั้นๆละ 3 ช่อง เท่าๆกัน
3) ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิล
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อสาหรับใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของนักเรียน
โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-3 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 44 ชุดๆ ละ 7,000
บาท สาหรับเพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จานวน 24 ชุดและโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6 จานวน 20 ชุด โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังนี้
1) โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 150x75x75
ซม. หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ
ล็อก
2) ขนาดเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 60x72x95
ซม. เบาะและพนักพิงทาจากหนังพีวีซี มีที่พักแขน ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม มีโช๊คปรับระดับสูงต่าได้และหมุนได้รอบตัว
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือและโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-2 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
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(5) เครื่องขัดพื้น

จานวน

20,000

บาท

จานวน

44,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น สาหรับเพื่อใช้ทาความสะอาดพื้นภาย
ในบริเวณโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้า
3) ราคาพร้อมอุปกรณ์
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-3 ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ระบบ 2 ภาษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ระบบ 2
ภาษา จานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท สาหรับโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จานวน 1 เครื่องและโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6 จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภาย
ในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดต่อเครื่องดังนี้
1) มีระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
2) ความยาวแคร่ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
3) ความกว้างของบรรทัดพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้สาหรับอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภาย
ในโรงเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-3 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
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ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดลองถาดคลื่น

จานวน

15,000

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดลองถาดคลื่น จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. ถาดคลื่น ทาด้วยกระจกใสหรือพลาสติกใสที่มีความหนาพอ
สมควร
2. มีชุดสร้างคลื่นต่อเนื่อง แบบหน้าคลื่นตรง และหน้าคลื่นวงกลม 3
วงที่ปรับระดับความถี่ได้พร้อมแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตัว
3. มีโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ กาลังไฟไม่
น้อยกว่า 25 วัตต์
4. อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย
- ฉากโลหะ จานวน 3 อัน
- โลหะดัดโก่งได้ครึ่งวงกลม จานวน 1 อัน
- กระจกใสรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนาไม่น้อยกว่า 5
มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่น
5. ชุดสโตรโบรสโคป ประกอบด้วย แผ่นวงกลมทาด้วยไม้หรือ
พลาสติก ด้ามทาด้วยไม้หรือพลาสติกและท่อ PVC
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬานคร
นนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-9 ลาดับที่ 30
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม
ศึกษา จานวน 440 ชุดๆละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังนี้
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 60x40x75 ซม.
- เก้าอี้ขนาดไม้น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 42x40x81 ซม.
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
กีฬา
นครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-9 ลาดับที่ 31
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 180/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มน้า

จานวน

70,000

บาท

85,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้า จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000
บาท สาหรับใช้ในการปั๊มน้าสาหรับให้นักเรียนมีน้าไว้ใช้อุปโภคภายใน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. กาลังไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า
2. แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลท์
3. แกนเพลาและใบพัดทาจากวัสดุสแตนเลส
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับใช้ในการปั๊มน้าเพื่อให้นักเรียนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
ภายในโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-10 ลาดับที่ 33
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
จานวน
Lumens
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 42,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-11 ลาดับที่ 38
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 181/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

37,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในกิจการโรงเรียนกีฬานครนนท์ 6 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3
มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาด
ไม่ต่ากว่า 1/3 นิ้ว
3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วิดีโอโปรเจค
เตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ากว่า 850,000 พิกเซล
5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อย
กว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
6) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้าน
ล่าง ชนิด LED
7) มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 SVideox1 Videox1 USB และRS-232
8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-12 ลาดับที่ 40
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน 5 บอร์ดๆ
ละ 7,500 บาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จัดทาป้ายนิทรรศการแสดง
ผลงานและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัด
บางแพรกเหนือ โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างx ยาว(ด้านบน)xยาว(ด้านล่าง)x
สูง) 68x95x95x190 ซม.
2. สามารถถอดประกอบได้
3. ตัวบอร์ดเป็นแผ่นไวท์บอร์ด 2 ด้าน
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จัดทาป้ายนิทรรศการแสดง
ผลงานและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัด
บางแพรกเหนือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-11 ลาดับที่ 39
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 182/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เครื่องชั่งน้าหนักระบบสปริงพร้อมชุดเครื่องวัดส่วนสูง

จานวน

10,000

บาท

จานวน

9,900

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักระบบสปริงพร้อมชุดเครื่องวัด
ส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง สาหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วน
สูงของนักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ระบบสปริง
2. ชั่งได้สูงสุด 160 กิโลกรัมหรือสูงกว่า
3. พร้อมชุดเครื่องวัดความสูง 70 ถึง 200 เซนติเมตรหรือสูงกว่า
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬานคร
นนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-10 ลาดับที่ 34
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
(2) เครื่องวัดความจุปอด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความจุปอด จานวน 1
เครื่อง สาหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดของนักเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีช่วงการวัดตั้งแต่ 1,000 – 7,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือดี
กว่า
2. มีค่าในการวัดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. มีหลอดเป่า สามารถแยกใช้แต่ละบุคคล
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดของนักเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-10 ลาดับที่ 35
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 183/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

(3) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

จานวน

4,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า จานวน 1
เครื่อง สาหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีช่วงวัดระยะความอ่อนตัวได้ตั้งแต่ -30 ถึง +30 ซม. หรือดีกว่า
2. โครงสร้างทาจากเหล็กและไม้
3. สามารถพับเก็บได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-10 ลาดับที่ 36
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) อ่างล้างชามสแตนเลส แบบหลุมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างชามสแตนเลส แบบหลุมและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุดๆละ 30,000 บาท เพื่อใช้สาหรับเป็นอุปกรณ์
ล้างภาชนะต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะภายในโรงเรียนโรงเรียน นครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จานวน 2 ชุดและโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6 จานวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังนี้
1) อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ 3 หลุม พร้อมที่พักจาน
2) ผลิตจากสแตนเลสแท้
3) ขนาดพื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 70x240x80 ซม.
4) ที่กันของตกสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม.
5) มีก๊อกน้าพร้อมสะดือและท่อน้าล้น
6) มีสายน้าทิ้ง จานวนไม่น้อยกว่า 2 อ่าง
7) ราคานี้เป็นราคารวมค่าอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งาน
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้สาหรับเป็นอุปกรณ์ล้างภาชนะต่างๆ ให้ถูก
สุขลักษณะภายใน โรงเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-12 ลาดับที่ 41
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
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(2) ตู้แช่อาหาร แบบ 4 ประตู

จานวน

132,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร แบบ 4 ประตู ขนาดไม่น้อย
กว่า 45 คิวบิกฟุต จานวน 2 ตู้ๆละ 66,000 บาท สาหรับโรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกหนือ จานวน 1 ตู้และโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6 จานวน 1 ตู้ สาหรับใช้ในการแช่อาหารสดเพื่อประกอบอาหารให้
นักเรียนรับประทานของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกหนือและ
โรงเรียนกีฬานครนนท์ 6 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) ทาด้วยสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24
3) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง
4) การคานวณความจุภายใน (คิวบิกฟุต) = กว้าง x ลึก x สูง
หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-12 ลาดับที่ 42
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

(3) เตียง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ จานวน 100 ชุดๆ
ละ 10,000 บาท เพื่อให้นักเรียนมีเตียงนอนพักผ่อนที่ถูกสุขลักษณะ
สาหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์ 6 โดยมีรายละเอียดต่อชุดดังต่อไปนี้
1) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต แบบ 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์
2) ไม้รองเตียงหน้าไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
3) ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร
4) สามารถถอดประกอบได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้นักเรียนมีเตียงนอนพักผ่อนที่ถูกสุขลักษณะ
สาหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-13 ลาดับที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
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(4) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด

จานวน

1,600,000

บาท

จานวน

95,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด จานวน 200
ตู้ ๆละ 8,000 บาท เพื่อใช้จัดเก็บเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนกีฬานคร
นนท์วิทยา 6 โดยมีรายละเอียดต่อตู้ดังต่อไปนี้
1) ตู้เหล็กแบบบานเปิด ประตู 2 บาน
2) มีราวแขนเสื้อ 1 เส้น
3) มีชั้นเหล็กไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ปรับระดับได้
4) บานประตูแบบมือจับ และกุญแจล็อคได้
5) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 91x53x183 ซม.
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้จัดเก็บเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์
วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-13 ลาดับที่ 44
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ครุภัณฑ์กีฬา
จักรยานฟิตเนส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานฟิตเนส จานวน 10 คันๆละ 9,500
บาท เพื่อใช้เป็นเครื่องฝึกซ้อมและออกกาลังกายของนักเรียนโรงเรียน
กีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม
2. เป็นระบบสายพาน
3. มีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูล ความเร็ว, ระยะทาง,เวลา, แค
ลอรี่,ชีพจร ได้เป็นอย่างน้อย
4. สามารถปรับระดับเบาะนั่งและแฮนด์ได้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องฝึกซ้อมและออกกาลังกายของนักเรียน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-25 ลาดับที่ 60
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
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เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต จานวน 4
รายการ สาหรับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้
ฝึกฝน พัฒนาความสามารถและใช้เพื่อเป็นการแสดงในกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ โดยเครื่อง
ดนตรีวงโยธวาธิต ประกอบด้วย
1. บีแฟลต ทรัมเป็ท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแฟลต ทรัมเป็ท จานวน 4 ตัวๆ
ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาทสาหรับใช้ประกอบเครื่องดนตรี
วงโยธวาทิต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบเงินเงางาม
- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ตัวเครื่องจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น อย่างชัดเจน
ลักษณะเฉพาะ
- เป็นเครื่องดนตรีในระดับเสียง บีแฟลต (Bb)
- ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร
- พร้อมปากเป่า
- มีกล่องใส่เครื่องโดยเฉพาะผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับบารุงรักษาและทาความสะอาดเครื่อง
- มีคู่มือและการรักษาดูแลเครื่อง
การบรรจุหีบห่อ
- ตัวเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต
วิธีการผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
2. มาร์ชชิ่ง เมลโลโฟน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่ง เมลโลโฟน จานวน 4 ตัวๆ
ละ 99,000 บาท เป็นเงิน 396,000 บาท สาหรับใช้ประกอบเครื่องดนตรี
วงโยธวาทิต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ตัวเครื่องจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น อย่างชัดเจน
ลักษณะเฉพาะ
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง เอฟ (Key in F)
- ท่อลมมีขนาดไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร
- พร้อมปากเป่า และ Adaptor
- พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับบารุงรักษาและทาความสะอาดเครื่อง
- มีกล่องใส่เครื่องโดยเฉพาะผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- มีคู่มือและการรักษาดูแลเครื่อง
การบรรจุหีบห่อ
- ตัวเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต
วิธีการผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
3. มาร์ชชิ่ง บาริโทน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่ง บาริโทน จานวน 4 ตัวๆ
ละ 118,000 บาท เป็นเงิน 472,000 บาทสาหรับใช้ประกอบเครื่องดนตรี
วงโยธวาทิต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม

จานวน

1,584,000

บาท

หน้า : 187/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ตัวเครื่องจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น อย่างชัดเจน
ลักษณะเฉพาะ
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง Bb
- ท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร
- พร้อมปากเป่า
- พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับบารุงรักษาและทาความสะอาดเครื่อง
- มีกล่องใส่เครื่องโดยเฉพาะผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- มีคู่มือและการรักษาดูแลเครื่อง
การบรรจุหีบห่อ
- ตัวเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต
วิธีการผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
4. มาร์ชชิ่ง ทูบา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่ง ทูบา จานวน 2 ตัวๆละ 270,000
บาท เป็นเงิน 540,000 บาทสาหรับใช้ประกอบเครื่องดนตรีวง
โยธวาทิต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- ตัวเครื่องทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
- ปากเป่าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ตัวเครื่องจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น อย่างชัดเจน
ลักษณะเฉพาะ
- เป็นเครื่องดนตรีในระดับเสียง BBb
- ท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
- พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับบารุงรักษาและทาความสะอาดเครื่อง
- มีกล่องใส่เครื่องโดยเฉพาะผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- มีคู่มือและการรักษาดูแลเครื่อง
การบรรจุหีบห่อ
- ตัวเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต
วิธีการผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้
ฝึกฝน พัฒนาความสามารถและใช้เพื่อเป็นการแสดงในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-23 ลาดับที่ 57
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จานวน

45,800

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬานคร
นนท์วิทยา 6 โดยมีรายละเอียดต่อชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-15 ลาดับที่ 4
7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 188/391

หน้า : 189/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

จานวน

5,800

บาท

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน

30,100

บาท

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการสารองกระแสไฟฟ้าของระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานต่อชุดดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-16 ลาดับที่ 48
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 7 เครื่องๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-16 ลาดับที่ 49
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 190/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-16 ลาดับที่ 50
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

จานวน

5,200

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
จานวน
กว่า 19 นิ้ว)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์จานวน 7
ชุดๆ ละ 32,800 บาท บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-18 ลาดับที่ 52
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา

หน้า : 191/391

229,600

บาท

หน้า : 192/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

จานวน

17,500

บาท

รวม

300,000

บาท

150,000

บาท

150,000

บาท

รวม

9,666,000

บาท

รวม

3,752,000

บาท

รวม

3,752,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

2,322,000

บาท

(6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 7
เครื่องๆละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการสารองกระแสไฟฟ้าของระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวน หน้า ผ
03-3-19 ลาดับที่ 53
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
กีฬานครนนท์วิทยา 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-3 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน จานวน
นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น"
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-3-2 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในหน่วย
งาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

50,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

48,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง (ครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาส)และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ในหน่วยงาน
- ตั้งจ่ายจากรายได้ 952,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 360,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

1,312,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

5,914,000

บาท

รวม

212,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

จานวน

12,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

จานวน

50,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

150,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษ
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

4,732,000

บาท

จานวน

1,200,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

50,000

บาท

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้
บุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
วิทยากรพื้นบ้าน ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส จานวน 2 คนๆ
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
จานวน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 200,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-37 ลาดับที่ 44
- ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

หน้า : 195/391
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

2,500,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย
อันดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สาหรับจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จา
เป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที่ ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-24,25 ลาดับที่ 40
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
โครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่าน
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เห็นความสาคัญ
ของการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน สาหรับจ่าย
เป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-2 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

โครงการพัฒนาการบริหารงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้านการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
จัดทาวุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-18 ลาดับที่ 29
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมุ่งสู่อาชีพ

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่สนใจให้มีความรู้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองและเพื่อเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความ
สามารถ สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภาย
นอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าจัดทาวุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-4 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดทากิจกรรมร่วม
กัน และเพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สาหรับจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
จัดทาวุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-21 ลาดับที่ 35
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปสร้างเครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าจัดทา
วุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-20 ลาดับที่ 33
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
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โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชน

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

380,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกายด้าน
สังคม ด้านอารมณ์ และสติปัญญาและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความ
เพลิดเพลิน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์งาน ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-2 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์
- เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนเข้าใจระบบงานบรรณารักษ์ประจาห้อง
สมุด นาความรู้รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
แนะนาต่อชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับห้อง
สมุดจากประสบการณ์โดยตรงของการเข้าร่วมอบรม และเห็นความสาคัญ
ของห้องสมุด สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภาย
นอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าจัดทาวุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-3 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น นิตยสาร วารสาร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม น้ายาต่างๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้าและอุปกรณ์ต่างๆ คีม สว่านและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยากาจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไว
นิล ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
อื่น ๆ ฯลฯ
รายการที่ 1 – 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

10,000

บาท

5,000

บาท

80,000

บาท

วัสดุการศึกษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและ ค่าแบบเรียนและจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อเครื่องดนตรี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000 บาท (สาหรับครูสอนเด็กด้อย
โอกาส) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

120,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

590,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

40,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์
เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการและค่าสื่อสารอื่นๆ ให้กับศาลา
กลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

30,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลัง
เก่า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลัง
เก่า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ เช่น เงินตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าแรง หรือ ซ่อมแซมและติดตั้ง
อุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟิล์ม ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

15,841,000

บาท

รวม

13,776,000

บาท

รวม

13,776,000

บาท

จานวน

9,608,000

บาท

จานวน

390,000

บาท

จานวน

348,000

บาท

จานวน

3,277,000

บาท

จานวน

153,000

บาท

รวม

2,065,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

700,000

บาท

จานวน

100,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

600,000

บาท

รวม

1,240,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ค่ายางใน ค่าปะยาง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเครื่อง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซี
ดี ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ กระดาษไขสาหรับเครื่องพิมพ์
ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งชนิดสี และสีดา ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

10,000

บาท

100,000

บาท

600,000

บาท

25,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการของ สานักการสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

20,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์
ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่ง
พิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และถังน้ายา กระดาษ
ทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน กระดาษทิชชู่ ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

54,192,940

บาท

รวม

15,197,000

บาท

รวม

15,197,000

บาท

จานวน

10,346,000

บาท

269,000

บาท

168,000

บาท

4,198,000

บาท

216,000

บาท

รวม

34,965,000

บาท

รวม

120,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

จานวน

20,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จานวน

100,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานซึ่งไม่มีสิทธิได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับเงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯ
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

23,722,000

บาท

จานวน

6,000,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

400,000

บาท

500,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าแรง หรือซ่อมแซม และติดตั้ง
อุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟิล์ม ค่าวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างยาม
รักษาการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้าผิวดินจากคลองและแม่น้าเจ้าพระยา ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศและเสียง ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ และจัดทาเอกสาร สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้นาชุมชน อสม. นักเรียน/นัก
ศึกษา และประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายนาส่งตัวอย่างอาหาร น้า
บริโภค/สินค้าไปตรวจยังห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่สามารถตรวจ
สอบได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่อการบริโภค ตู้
น้าดื่มหยอดเหรียญ คุณภาพอาหาร และสารปนเปื้อน ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแฟ้ม ค่ากระดาษ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายเวที ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-9 ถึง 10 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

จานวน

หน้า : 203/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้า

จานวน

500,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแกนนาเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังปัญหา
มลพิษทางน้า เยาวชน ตัวแทนโรงเรียน อาสาสมัครชุมชน ได้แก่ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบ
คุณภาพน้าอย่างง่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังฯ ณ พื้นที่นาร่อง จัดอบรมฯ และศึกษาดูงาน ค่าจัดสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสารเผยแพร่โครงการ ค่าป้ายแสดงผลการติดตาม
มลพิษทางน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าจัดทาประกาศนียบัตร ค่าเข็ม
กลัด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สานัก
งาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ
โดยสาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
พิมพ์เอกสารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-18 ถึง 19 ลาดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการชุมชนคลองสวย น้าใส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมประกวดชุมชนดีเด่นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คู
คลอง ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมฯ และศึกษาดูงานให้แก่ตัว
แทน ชุมชน ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าโล่
รางวัล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ใน
การอบรม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทา
ประกาศนียบัตร ค่าอุปกรณ์ทาปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) อุปกรณ์ชุด
ตรวจคุณภาพน้าอย่างง่าย ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายเวที ค่ากระเป๋า
เอกสาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-16 ลาดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 204/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จานวน

500,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแกนนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน เยาวชน และ
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างง่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่นาร่องจัดอบรมฯ และศึกษาดูงาน ค่าจัด
ทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารเผยแพร่
โครงการ ค่าป้ายแสดงผลการติดตามมลพิษทางน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์สานัก
งาน ค่าจัดทาประกาศนียบัตร ค่าเข็มกลัด ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าที่
พัก ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าป้าย
เวที รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-21 ลาดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสานึกให้แก่ชุมชน นักเรียน ผู้นาชุมชน สถานประกอบ
การ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัล
กิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดทาประกาศนียบัตร ค่ารางวัล
ประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุสานักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-19 ลาดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 205/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่า

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

2,600,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมประกวดชุมชน ค่าจัดกิจกรรมประกวด
โรงเรียน ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้
จ่ายในการอบรมฯ และศึกษาดูงานให้แก่ตัวแทน ชุมชน โรงเรียน นัก
เรียน เยาวชนและประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าโล่
รางวัล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ใน
การอบรม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทา
ประกาศนียบัตร ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-20 ลาดับที่ 26
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย โรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคทางกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุต่างๆ และอุบัติภัย ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานให้แก่ประชาชน เป็นเวลา 3 วัน 2
คืน ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าน้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไม่
ติดต่อต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการความรู้หรือเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์
และอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-2 ถึง 3 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 206/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

จานวน

100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิดโรคเอดส์ในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เฝ้าระวัง/ติดตาม การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ เวชภัณฑ์สาหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ เช่น ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมความรู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.2-1
-4-3 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประกอบด้วยโรคติดต่อ
ที่นาโดยแมลงและสัตว์นาโรค โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้า โรค
ติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อตามฤดูกาล โรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุข โรคระบาดต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น จัดกิจกรรม
รณรงค์โรคติดต่อในชุมชน ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าจัดพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้หรือ
เอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ จัดซื้อยาปฏิชีวนะฆ่า
เชื้อโรค เวชภัณฑ์สาหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น้ายาเคมีฆ่าเชื้อ
โรคและพาหะนาโรค รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-1 ถึง 2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 207/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการป้องกันและบาบัดการติดสารเสพติด

จานวน

1,700,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด เช่น อบรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน (D.A.R.E.) จัดอบรมกิจกรรมค่ายบาบัด รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู ตามหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และ
ฝึกอาชีพต่อให้กับผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่ม
เสี่ยง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่
นักเรียน นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบ
การ วัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ปลอดบุหรี่ เป็นค่าใช้จ่ายพิธี
เปิด ตกแต่งเวที วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ของสมนาคุณที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าโล่
รางวัล ค่ารางวัลกิจกรรม ค่ารางวัลการประกวดค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ การจัด
ซื้อ/จัดจ้างทาวัสดุอุปกรณ์ให้สุขศึกษา จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ ค่าสติ๊กเกอร์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการฝึกอบรมและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน้าจากสถานประกอบการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจากสถาน
ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง
จิตสานึกให้แก่ชุมชน นักเรียน ผู้นาชุมชนสถานประกอบการ ได้แก่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่
รางวัล
ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ ค่าจัดทาประกาศนียบัตร ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-18 ลาดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 208/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

จานวน

200,000

บาท

โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จานวน

300,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
ราคาญ สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน จัดทาสื่อ/เอกสารประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินการ และ
ระงับเหตุเดือดร้อนราคาญ และจัดทาสถิติของปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญ
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-11 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อ/เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับการประกอบกิจการค้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่ผู้
ประกอบการและประชาชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวกับงานใบอนุญาต ค่าจัดพิมพ์เอกสารการ
ตรวจ/ การสารวจสถานประกอบกิจการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัด
ทาประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าจัดทาสื่อประชา
สัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ค่า
พัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต ค่าไวนิล ค่าสติ๊กเกอร์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-13 ถึง 14 ลาดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 209/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการค้า
อาหาร แผงลอย โรงอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร ค่าใช้จ่ายสาหรับจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ายาตรวจสอบอาหารและน้า และจัดทา
เอกสาร สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า
อาหาร สาหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการอบรม ศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าอาหาร หาบเร่ แผง
ลอย โรงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร และค่าจ้างทาบัตรผู้สัมผัสอาหาร ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่ากระดาษ ค่าแฟ้ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมารถศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้
จ่ายในการจัดทาป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ค่าป้าย
ไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-7 ถึง 9 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทา
งาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มออกกาลัง
กายในชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องการวางแผน
ครอบครัว และให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชน ที่มารับบริการ
ในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ021-4-6 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 210/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จัดการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ได้แก่ ค่าเงินรางวัลการ
ประกวด ค่าโล่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทาสื่อประชา
สัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-6 ถึง 7 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่
และเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกหลังคลอด จัดทาเอกสารสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์สานักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-4 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
เรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
เรียน ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กกลุ่มวัยเรียน สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ของงานอนามัยโรงเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.2-1
-4-4 ถึง 5 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 211/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน

จานวน

200,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
ของเด็กวัยเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ไวนิล ค่า
สติ๊กเกอร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-5 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสานึกให้แก่สถานประกอบการ ประชาชน นักเรียน ผู้นา
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัล
การประกวด ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก ค่าจัดทาประกาศนีย
บัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-17 ลาดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

หน้า : 212/391

โครงการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ จานวน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสานึก ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้นาชุมชน ได้แก่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่
และป้ายรางวัล ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างติดตั้ง
เครื่องเสียง ค่ารางวัลกิจกรรม ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก ค่าจัดทาประกาศนีย
บัตร ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-16 ถึง 17 ลาดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

500,000

บาท

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค จานวน
ประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
ชุมชนเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน และการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน การส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-4-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

2,500,000

บาท

หน้า : 213/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,222,000

บาท

รวม

2,850,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่ง
พิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

200,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และ ถังน้ายา กระดาษ
ทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน กระดาษทิชชู่ ฯลฯ

150,000

บาท

500,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ค้อน ท่อพี
วีซี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ค่ายางใน ค่าปะยาง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเครื่อง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล ฯลฯ

500,000

บาท

100,000

บาท

300,000

บาท

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การให้วัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในโรงเรียนและใน
ชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ เช่น กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้ง
เดียว เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว ยาลดไข้ สาลี แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการความรู้ หรือ
เอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-3 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
ค่าวัสดุ

หน้า : 214/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมี
ต่างๆ สารเคมี น้ายาต่างๆ และเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ

จานวน

700,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้า
ลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟมบาง สติกเกอร์ กระดาษสี
ต่างๆ ฟิล์ม ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ

จานวน

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซี
ดี ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไขสาหรับเครื่องพิมพ์
ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งชนิดสี และสีดา ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

300,000

บาท

รวม

8,273,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปารายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์
ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จานวน

8,000,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

หน้า : 215/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

รวม

2,170,940

บาท

รวม

2,170,940

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว
- ขนาดที่กาหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่า
- สามารถย่อ-ขยายได้
- พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-31 ลาดับที่ 98
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง กาลังขับ 15 วัตต์ สูง
สุด 23 วัตต์ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- โทรโข่งแบบสะพายไหล่
- ไมโครโฟนแบบกดพูดแยกอิสระจากตัวเครื่อง
- ขนาด 15 วัตต์ (สูงสุด 23 วัตต์)
- มีเสียงนกหวีดในตัว
- ใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด C 6 ก้อน (ไม่มีมาในชุด)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-24 ลาดับที่ 69
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 216/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ตู้ลาโพงแบบลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์
จานวน
ลอย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ตู้ลาโพงแบบ
ลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ลาโพงขนาด 15 นิ้ว
- กาลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 150W
- มีช่องสาหรับเสียบ USB
- มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว
- มีไมค์ลอย
- มีแบตเตอรี่สารองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-24 ลาดับที่ 68
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องชั่งน้าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล
- สามารถชั่งน้าหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม
- ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อขึ้นชั่ง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-10 ลาดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

จานวน

10,000

บาท

6,000

บาท

หน้า : 217/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

จานวน

40,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วน
สูง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นเครื่องชั่งน้าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัด
ส่วนสูงในตัว
(2) สามารถชั่งน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
(3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ากว่า 60 เซนติเมตร และค่าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
(5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-11 ลาดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
เครื่องตรวจวัดความทึบแสง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความทึบแสง จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องวัดควันดาโดยใช้หลักการความทึบ
แสง (Opacity Meter) ที่เป็นไปตามการออกแบบตาม
มาตรฐาน SAE J1667
- ตัวเครื่องสามารถอ่านค่าการวัดผ่านจอแสดงผลชนิด LCD Display
ที่มีค่าความถูกต้องของเครื่องวัด (Meter Accuracy) +/- 1%
- มีหัววัดความทึบแสงชนิด Full Flow head โดยมีย่านในการตรวจ
วัด 0-100% Opacity
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-10 ลาดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 218/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องตรวจวัดเสียง

จานวน

450,000

บาท

จานวน

18,920

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม จานวน 1
ชุด สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสุขาภิบาล โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเทคนิค
ไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission) : IEC
61672
- มีระบบการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ
- มีช่วงการวัดระดับความดังตั้งแต่ 15-140 dB
- แสดงผลการตรวจวัดที่หน้าจอได้ทั้งแบบค่าระดับเสียงดังเฉลี่ย ค่าระดับ
เสียงแยกตามความถี่ในช่วง 1/1 และ 1/3 ออกเตฟ ตั้งแต่ 1020,000 Hz
- บันทึกผลการตรวจวัดตลอดช่วงเวลาการวัด โดยมีความละเอียดในการ
เก็บค่าทุก ๆ 1 วินาที ตลอดช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัดเสียง
- หน้าจอเป็นแบบ OLED
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-10 ลาดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
เครื่องมือวัดความเข้มของแสงสว่าง แบบพกพา ดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง แบบพกพา หน้า
จอ LCD จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,460 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานสุขาภิบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตรวจวัดแสง ตามมาตรฐานการส่องสว่างของกฎหมายที่
กาหนด
- แสดงการวัดค่า สูงสุด/ต่าสุด
- ฟังก์ชั่นเตือนสถานะแบตเตอรี่ต่าและเตือนการวัดค่าเกินพิกัด
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- พลังงานใช้แบตเตอรี่ AAA จานวน 6 ก้อน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-9 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 219/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ

จานวน

35,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย
- แสดงผลด้วยแสง ตามระดับสี
- สามารถต่อ AC Adapter ได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-11 ลาดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 70,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff
แบบวงกลม
- เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40180 ครั้งต่อนาที
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-11 ลาดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 220/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด แบบพกพา

จานวน

17,720

บาท

จานวน

490,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด แบบพก
พา จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,860 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานสุขาภิบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ไฟการทดสอบ HACCP สาหรับการรับรู้อุณหภูมิที่ปลอดภัย/ไม่
ปลอดภัยได้ทันที
- ขาวัดในตัวแบบพับได้สาหรับวัดอุณหภูมิอาหารจากภายใน
- ช่วงอุณหภูมิของขาวัด -40 ถึง 200 องศาเซลเซียส
- จอแสดงผลส่องสว่างสาหรับอ่านค่าได้ชัดเจนในที่แสงน้อย
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-10 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
ครุภัณฑ์กีฬา
เก้าอี้นวดไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวดไฟฟ้า จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 98,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- รูปแบบการนวด 5 แบบ ได้แก่ นวดแบบกดจุด, นวดคลึง, นวดแบบ
เคาะ, นวดแบบผสมผสานระหว่างการนวดคลึงและการตบเบาๆ และการ
ยืดเส้นผ่อนคลาย
- ระบบความดัน Air Bag ที่สามารถปรับระดับความหนัก-เบาได้ 3
ระดับ
- ใช้งานง่ายด้วยรีโมทควบคุมการทางาน
- ใช้กาลังไฟไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
- รองรับน้าหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 กิโลกรัม
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-25 ลาดับที่ 74
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

หน้า : 221/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่อง Multi Gym 3 Station Leg Press

จานวน

45,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง Multi Gym 3 Station Leg Press
จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
- ประกอบด้วยสถานีที่ใช้ pulley ในการต้านหรือถ่วงน้าหนักซึ่งต้องมี
ความยืดหยุ่นและแข็งแรงสูง
- มีอย่างน้อย 3 สถานี สามารถเล่นได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- สามารถฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อได้หลายกลุ่ม เช่น กล้ามเนื้อขารวม กล้าม
เนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อแขน ฯลฯ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-26 ลาดับที่ 76
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
จักรยานนั่งตรง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานนั่งตรง จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 35,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างเหล็ก
- จอแสดงผลแบบ LCD/LED สามารถแสดงเวลา, แคลอรี่, จานวน
รอบ, ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจและระยะทาง
- มีโปรแกรมสาเร็จรูปอย่างน้อย 8 โปรแกรม
- มีระบบการวัดชีพจรบริเวณที่มือจับ
- สามารถรองรับน้าหนักของผู้เล่นได้ ไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม
- เบาะสามารถปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ใช้
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-26 ลาดับที่ 75
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

หน้า : 222/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสุขาภิบาล โดย 1 ชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-1 ถึง 2 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

จานวน

32,800

บาท

หน้า : 223/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาว
ดา จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-3 ถึง 4 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

จานวน

18,000

บาท

หน้า : 224/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี จานวน
1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสุขาภิบาล โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-3 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

จานวน

15,000

บาท

หน้า : 225/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี ชนิด Network แบบที่ 1

จานวน

10,000

บาท

จานวน

7,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานสุขาภิบาล โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-3 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและ
แผนงานสาธารณสุข จานวน 2 เครื่อง กลุ่มงานสุขาภิบาล จานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034- 2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,860,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,860,000

บาท

1,860,000

บาท

รวม

93,069,100

บาท

รวม

30,716,000

บาท

รวม

30,716,000

บาท

จานวน

17,424,000

บาท

2,524,000

บาท

563,000

บาท

9,464,000

บาท

741,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ จานวน
ด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดาริ ด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน/หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 93 ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อ
จัดทาโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณ
สุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
ต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- จัดตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-14 ถึง 15 ลาดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ เช่น เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
สุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่งที่ได้รับ เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข
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งบดาเนินงาน

รวม

44,370,000

บาท

รวม

20,386,000

บาท

จานวน

20,000,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

36,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

300,000

บาท

รวม

12,706,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

600,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงหรือซ่อมแซม และติดตั้ง
อุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟิล์ม ค่าวารสาร และค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาพนักงานทาความ
สะอาด ค่าจ้างดูแลระบบต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอก
อากาศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 228/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ FR รายใหม่
และฟื้นฟูรายเก่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-12 ถึง 13 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ "มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนหมุนเวียนตามพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม “มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน” และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-11 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูก ให้แก่ประชาชนหมุนเวียนตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ค่าจัดพิมพ์แผ่นพับและเอกสารให้ความรู้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ผ้าถุง ผ้าขนหนู กระดาษชาระ ค่าจ้างวิเคราะห์ผลการตรวจ ค่า
ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ สาหรับตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก เช่น น้ายาแช่สไลด์ แอลกอฮอล์ สไลด์ ไม้สาหรับ
ตรวจ Pap smear Speculum ขนาดต่างๆ น้ายาฆ่าเชื้อ สาลี อุปกรณ์
ทางการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-13 ลาดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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จานวน

500,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

4,956,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

8,475,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ายา กระดาษ
ชาระ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ

จานวน

500,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

450,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ค้อน ท่อ
พีวีซี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ายา
เคมีต่างๆ สารเคมี น้ายาต่างๆ ยา และเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ในการบริการตรวจรักษาพยาบาล วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่จา
เป็นในการให้บริการทางทันตกรรมและอื่นๆฯลฯ

จานวน

200,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนที่
ประสบอุทกภัย การออกเยี่ยมบ้านยามเย็น หน่วยปฐมพยาบาลตามงาน
พิธี หรือกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเกิด
อุทกภัยและการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตามชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การ
แพทย์ต่างๆ สาหรับรักษาโรคที่มีการแพร่ระบาดในช่วง น้าท่วม เช่น ยา
รักษาโรค เวชภัณฑ์สาหรับทาแผล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลับยา ถุงใส่
ยา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-4-12 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย ปุ๋ย พันธุ์พืช ยากาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้าลินิน
เขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟมบาง สติ๊กเกอร์ กระดาษสี
ต่างๆ ฟิล์มล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ แว่นตากัน
กระเด็น เสื้อกาวน์ เสื้อผ้าเปลี่ยนสาหรับผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการของเจ้า
พนักงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) รองเท้าสาหรับผู้ป่วย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซี
ดี ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไขสาหรับเครื่องพิมพ์
ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสี และขาวดา ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น เต้นท์ เปล เตียงสนาม และอุปกรณ์ที่
ใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉินออกหน่วยปฐมพยาบาลงานต่างๆ ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

150,000

บาท

2,803,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ที่ใช้ในราชการศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปารายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์
ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

หน้า : 231/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:15

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง

รวม

17,983,100

บาท

รวม

17,983,100

บาท

จานวน

36,000

บาท

จานวน

8,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง จานวน 5 ชุด ๆ ละ 7,200
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 210 x 55 x 75 เซนติเมตร
- ขาเก้าอี้ทาจากเหล็กแป๊บขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อย
กว่า 1.1 มิลลิเมตร ดัดขึ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอี้ โครงขาเก้าอี้แถวชุบโค
รเมี่ยมเพื่อความเงางาม ที่ปลายขาใส่ปุ่มปรับระดับ
- คานเก้าอี้แถวทาจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 3 นิ้ว ความ
หนาไม่น้อยกว่า 1.1 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นเจาะรูสาหรับยึดกับ
โครงเก้าอี้แถว โดยการใช้น็อตยึด
- โครงที่นั่งทาจากเหล็กแป๊บ ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.1 มิลลิเมตร ดัดขึ้นรูปเป็นโครงที่นั่ง เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นปั๊ม
ขึ้นรูป ตัวโครงที่นั่งยึดติดกับคาน โดยการใช้เหล็กประกบยึดโครง ที่นั่ง
พ่นสี epoxy
- พลาสติกนั่งและพิง ทาจาก PP : COPOLYMER ฉีดขึ้นรูป ที่นั่งยึด
กับโครงโดยสกรูเกลียวปล่อย พนักพิงมีช่องระบายความร้อน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-31 ลาดับที่ 99
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส มีล้อ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,250
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร
- หมุนสูง – ต่า ได้ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-30 ลาดับที่ 92
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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เก้าอี้สแตนเลส ไม่มีล้อ

จานวน

8,000

บาท

จานวน

16,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ไม่มี จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- หมุนสูง - ต่า ได้ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-30 ลาดับที่ 93
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องเคลือบบัตรขนาด A4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรขนาด A4 จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรม จานวน 1
เครื่อง และงานกายภาพบาบัด จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เคลือบเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า A4
- เคลือบเอกสารได้ทั้งร้อนและเย็น
- มีปุ่มปรับอุณหภูมิ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-31 ลาดับที่ 95
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 2,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบมีสาย
- หน้าจอ LCD
- โทรทวนซ้าหมายเลขล่าสุด
- ปุ่ม Navigator
- ล็อคการโทรออก และล็อคจากัดหมายเลขโทรออกได้
- ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-30 ลาดับที่ 94
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

10,000

บาท
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 20,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ระบบ Inverter ขนาด 20,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 41,500 บาท พร้อมติดตั้ง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 20,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000
บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-29 ลาดับที่ 88
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

83,000

บาท
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เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 55,400 บาท พร้อมติดตั้ง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีที
ยู 4,000 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-29 ลาดับที่ 87
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

166,200

บาท

หน้า : 236/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 28,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-30 ลาดับที่ 90
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

112,000

บาท

หน้า : 237/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โดยมี
ลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีที
ยู 4,000 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-29 ลาดับที่ 89
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

69,000

บาท

หน้า : 238/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้ง
พื้น ขนาด 44,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58,000 บาท พร้อมติด
ตั้ง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 44,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-30 ลาดับที่ 91
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

58,000

บาท

หน้า : 239/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า 500 ซีเอ็ม จานวน
เอฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความ
เร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จานวน 10 เครื่อง ๆ
ละ 47,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
จานวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
- แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
- สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการ
ฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานใน
ประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ากว่า 500 ซี
เอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-28 ลาดับที่ 86
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน 3 คัน ๆ ละ 868,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนบริการสาธารณสุข โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-33 ลาดับที่ 107
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

470,000

บาท

2,604,000

บาท

หน้า : 240/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

รถพยาบาล (รถตู้)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สาหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้าเกลือ
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
- เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
- ชุดเฝือกลม
- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สาหรับส่งท่อก๊าซ
- อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
- เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
- เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-33 ลาดับที่ 108
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

2,000,000

บาท

หน้า : 241/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง

จานวน

12,800

บาท

จานวน

14,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จานวน 4
ชุด ๆ ละ 3,200 บาท สาหรับใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้หลอดไฟ LED จานวนไม่น้อยกว่า 2 ดวงโคม
- โคมไฟทางานอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับสู่
สภาวะปกติ
- ตัวถังทาด้วยเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-25 ลาดับที่ 70
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-26 ลาดับที่ 78
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 242/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว

จานวน

18,700

บาท

จานวน

850,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 48 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 48 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-27 ลาดับที่ 79
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจตาส่วนหน้า ระบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซื้อกล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจตาส่วน
หน้า ระบบดิจิตอล จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้สาหรับตรวจรายละเอียดภายนอกและภายในลูกตา
- เป็นกล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจตา ระบบดิจิตอล
- กล้องขยายชนิดดู 2 ตา ขนาดกาลังขยายปรับได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
- เลนส์ตามีขนาดกาลังขยาย 12.5 เท่า
- มีคันบังคับ สามารถปรับความส่องสว่างของแสงโดยใช้ปุ่มบนฐานทาง
ด้านข้าง
- มีหลอดไฟแบบ LED
- มีโต๊ะวาง Slit Lamp สามารถปรับขึ้น – ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-21 ลาดับที่ 57
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 243/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องกระตุ้นหัวไจไฟฟ้าอัตโนมัติ

จานวน

800,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จานวน 8
เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกระเป๋าเครื่องสาหรับเก็บเครื่องเพื่อป้องกันเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- มีแผ่นนาไฟฟ้าสาหรับผู้ใหญ่เชื่อมต่อกับเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- มีชุดกระเป๋าอุปกรณ์ฉุกเฉินจัดเก็บภายในเครื่อง ประกอบด้วย
อุปกรณ์ช่วยหายใจ มีดโกน กรรไกร ถุงมือ แผ่นแอลกอฮอล์ ไม่น้อย
กว่า 1 ชุด
- สามารถทางานได้ทันทีเมื่อเปิดฝา
- แผ่นนาไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน พร้อมมี
ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในเครื่อง
- เครื่องมีน้าหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก การใช้งานง่าย มีคาแนะ
นาเป็นเสียงภาษาไทย พร้อมภาพแสดงขั้นตอนการทางานและไฟสว่าง
เพื่อเน้นย้าการทางาน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-12 ลาดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องขูดหินปูนอัลตร้าโซนิก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขูดหินปูนอัลตร้าโซนิก จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า Ultrasonic Scaler ที่กาเนิดความ
ถี่ 25,000 รอบต่อวินาที
- มีปุ่มปรับระดับน้า และปุ่มปรับความแรงของการสั่น
- ที่หน้าปัด มีไฟแสดงสถานะ การเปิด-ปิดเครื่อง
- สามารถต่อท่อน้าจากยูนิตทาฟัน โดยต่อกับ Coupling น้าของ
ยูนิตทาฟันได้
- มีตู้หรือชั้นสาหรับวางเครื่องขูดหินปูน มีล้อเลื่อน ทาด้วยไม้บุโฟ
เมก้า หรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-22 ลาดับที่ 59
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 244/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องช่วยหายใจมือบีบ (Ambu bag)

จานวน

10,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมือบีบ (Ambu bag) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท สาหรับเด็กเล็ก 1 เครื่อง และสาหรับ
ผู้ใหญ่ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- หน้ากากทาด้วยซิลิโคนขาวใส หล่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งอันง่ายต่อการใช้
งานและดูแลรักษา
- ชุดวาล์วผู้ป่วย ทาด้วย Polysulfone มีวาล์วควบคุมความดันอากาศ
- สปริงทาด้วย Stainless Steel ลูกยางซิลิโคนบีบช่วยหายใจทาด้วยซิลิ
โคนขาวสลับใสมองเห็นภายใน ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน
- ถุงสารองออกซิเจน ทาด้วยซิลิโคน เมื่อต่อกับชุดลูกยางบีบสามารถให้
ออกซิเจนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99%
- ทุกชิ้นสามารถถอดออกและนาไปฆ่าเชื้อโดยวิธี Autoclave ได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-17 ลาดับที่ 41
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องชั่งน้าหนัก ระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วน
สูง จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 2 เครื่อง และคลินิกทันตกรรมศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องชั่งน้าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วน
สงในตัว
2. สามารถชั่งน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
3. สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
4. วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ากว่า 60 เซนติเมตรและค่าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
5. สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.02/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบวน) ผ.03-4
-15 ลาดับที่ 35
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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เครื่องซีลปิดผนึก

จานวน

160,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซีลปิดผนึก จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 40,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
จานวน 1 เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 5 จานวน 1 เครื่อง และงานเภสัชกรรม จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องซีลปิดซองกระดาษกับพลาสติก และพลาสติกกับพลาสติกด้วย
ความร้อน
- สามารถปรับอุณหภูมิเพื่อควบคุมความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของ
วัสดุ
- การใช้งานเป็นลักษณะของคันโยกด้วยมือ โดยผู้ใช้ไม่ต้องออกแรง
มากกว่าปกติ
- มีที่วางม้วนซองกระดาษกับพลาสติกอยู่ด้านบนตัวเครื่อง
- มีสัญญาณเสียงเมื่อเครื่องทางานเสร็จ
- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท และมีกาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1300
วัตต์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-20 ถึง 21 ลาดับที่ 55
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบาบัด ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- พร้อมเตียงและชุดสายรัดสาหรับดึงคอและหลัง
- หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD
- สามารถกาหนดแรงดึงได้อย่างน้อย 5 - 90 กิโลกรัม
- สามารถกาหนดระยะเวลา การดึงและการผ่อนแยกอิสระจากกันได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-19 ลาดับที่ 51
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ

จานวน

200,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ
ตรวจได้ครบตามมาตรฐานทั้ง 12 ลีด (LEADS) พร้อมระบบการ
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) 220 โวลท์ , ความถี่ 50 เฮิร์ท
2. อุปกรณ์การประกอบการใช้งานดังต่อไปนี้
2.1 คอมพิวเตอร์จานวน 1 ชุด
2.2 Chest lead จานวน 1 ชุด
2.3 Limb lead จานวน 1 ชุด
2.4 Chest Electrode จานวน 1 ชุด
2.5 Limb Electrode จานวน 1 ชุด
2.6 ชุด Eletrode Adapter จานวน 1 ชุด
2.7 รถเข็นสาหรับวางเครื่อง จานวน 1 ชุด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-17 ลาดับที่ 42
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด
สี แบบ 2 หัวตรวจ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
รังสีวิทยา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี
- ตัวเครื่องติดตั้งบนฐานล้อ 4 ล้อ หมุนได้อย่างอิสระ สามารถเคลื่อน
ย้ายได้
- สามารถล็อคล้อให้หยุดนิ่งได้
- จอแสดงภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว สามารถปรับหมุน
ซ้าย – ขวา ก้มเงยได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-11 ลาดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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เครื่องตัดเฝือก

จานวน

20,000

บาท

จานวน

1,200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเฝือก จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที
- สามารถปรับระดับความเร็วได้ 6 ช่วง
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถี่ 50-60 เฮิร์ต
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-18 ลาดับที่ 44
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่าน
ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้ระบบ Confocal Scanner ในการถ่ายภาพ
- สามารถถ่ายภาพได้ขนาดไม่น้อยกว่า 60 Degree
- สามารถถ่ายภาพคนไข้ที่มีม่านตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2.5 มิลลิเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-21 ลาดับที่ 56
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 248/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องถ่ายรังสีในช่องปาก (เอกซเรย์) พร้อมอุปกรณ์

จานวน

120,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายรังสีในช่องปาก (เอกซเรย์) พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องถ่ายรังสีในช่องปากแบบตั้งพื้น มีเก้าอี้นั่งติดกับตัว
เครื่อง เก้าอี้นั่งปรับระดับสูง-ต่าได้
- หัวเอกซเรย์เป็นทรงกระบอกชนิด Long Cone มีความยาวไม่
น้อยกว่า 20 ซม.จากจุดกาเนิดรังสี , ยึดติดกับ Flexible Arm มีแขนที่
ปรับหมุนได้ และสามารถปรับความสูง-ต่า, ซ้าย-ขวา, ก้ม-เงย ได้ตามต้อง
การ
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการถ่ายรังสีเอกซเรย์ไม่เกิน 8 mA
- ขนาดโฟกัสหลอดเอกซเรย์ ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร
- มีสวิทช์เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟหรือสัญลักษณ์บอกการทางาน
ของเครื่อง
- มีปุ่มปรับตั้งเวลาการถ่ายรังสี หรือปรับเป็นแบบอัตโนมัติในการ
ถ่ายฟันแต่ละซี่
- รองรับโปรแกรมการถ่ายระบบ Digital โดยไม่ต้องแก้ไขระบบ
อีก
- มีสวิทช์มือพร้อมสายควบคุมการทางานของเครื่องระยะไกล ไม่
น้อยกว่า 3 เมตร
- มีสัญญาณเสียงขณะยิงรังสีเอกซเรย์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-22 ลาดับที่ 61
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า ระบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า ระบบ
ดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณ
สุขที่ 6 จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- ขนาด Chamber size ไม่น้อยกว่า 350 x 520 มิลลิเมตร
- เป็นระบบ Vacuum pump
- สามารถปรับอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 121 – 135 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับตั้งแวลาในการฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 1-60 นาที
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ ว 19898 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-16 ถึง 17 ลาดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 249/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้า

จานวน

120,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้า จานวน 1 เครื่อง สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้า อัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ ความจุห้องนึ่ง ไม่
น้อยกว่า 24 ลิตร
- มีโปรแกรมเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 121 ถึง 135 องศาเซลเซียส
- มีโปรแกรม ทาแห้งซ้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-16 ลาดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องพ่นยา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพ่นละอองฝอยยา
- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
- อัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 14 ลิตร/นาที
- อัตราการให้ละอองยาไม่น้อยกว่า 0.65 มิลลิลิตร/นาที
- ให้ละอองยาเฉลี่ยขนาดไม่น้อยกว่า 2.45 ไมครอน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.02/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-15 ถึง 16 ลาดับที่ 36
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 250/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วยกระแสไฟฟ้า สาหรับการฝังเข็ม

จานวน

55,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วยกระแสไฟฟ้า สาหรับ
การฝังเข็ม พร้อมสายคีบ จานวน 10 เครื่องๆละ 5,500 บาท สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 x 23.5 x 4.5 เซนติเมตร
- ตัวเครื่องมีน้าหนักรวมแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
- มีช่องปล่อยกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีจอภาพดิจิตอลแสดงผล
- สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-17 ลาดับที่ 43
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
เครื่องมือทาแผล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือทาแผล จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- Forceps Jar ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4.5 นิ้ว จานวน 5 อัน
- Tooth forcep (ปากคีบมีฟัน) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ซม. จานวน 20
อัน
- Tooth forcep (ปากคีบมีฟัน) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ซม. จานวน 20
อัน
- ถ้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม. จานวน 20
อัน
- ชามรูปไต ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จานวน 10 อัน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-16 ลาดับที่ 38
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 251/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

7,900

บาท

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบล้อเลื่อน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบล้อ
เลื่อน จานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 4 จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ระบบการวัดค่าเป็นการวัดแบบ Oscillometric แสดงค่าเป็นตัวเลข
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- ระบบเป็นแบบปั๊มลมอัตโนมัติ
- สามารถถอดวางบนโต๊ะทางานหรือวางบนล้อเลื่อนได้
- สามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้าและแบตเตอรี่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-15 ลาดับที่ 34
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

80,000

บาท

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทมีล้อเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทมีล้อ
เลื่อน จานวน 1 เครื่อง สาหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบ ตั้งพื้น
- ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่ติดเกาะ
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 0-280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg)
- ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้
- มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก
- อุปกรณ์ประกอบ
(1) ผ้าพันแขนสาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จานวน 1 ชุด
(2) สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
(3) ลูกยางสาหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด-ปิด บีบ
ได้ สะดวกง่ายต่อการควบคุมความดัน จานวน 1 อัน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-24 ลาดับที่ 67
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 252/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

49,000

บาท

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff
แบบวงกลม
- เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 – 280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40180 ครั้งต่อนาที
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-14 ลาดับที่ 32
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

70,000

บาท

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 จานวน 6 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 5 จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย
- แสดงผลด้วยแสง ตามระดับสี
- สามารถต่อ AC Adapter ได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-14 ลาดับที่ 33
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 253/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

950,000

บาท

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัล
ตร้าซาวด์ พร้อมชุดสุญญากาศแบบ 4 ช่อง จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีรูปแบบกระแสไฟฟ้าสาหรับใช้งาน อย่างน้อย 7 รูปแบบ
- ส่วนของอัลตร้าซาวด์ เป็นแบบ Multi frequency สามารถเลือกใช้งาน
ได้ ทั้ง 1 เมกะเฮิรตซ์และ 3 เมกะเฮิรตซ์
- มีช่องสัญญาณซึ่งสามารถต่อพ่วงเข้ากับชุดดูดสุญญากาศได้อย่างน้อย 4
ช่อง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-18 ลาดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

490,000

บาท

เครื่องสเมียร์เลือดและย้อมสไลด์อัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสเมียร์เลือดและย้อมสไลด์
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานพยาธิ
วิทยา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถสร้างวิธีการย้อมสีสเมียร์เลือดได้ถึง 6 โปรโตคอล
- หลักการของเครื่อง คือ เครื่องจะย้อมในแต่ละ chamber โดยการพ่นสี
แต่ละชนิดไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 10 chamber
- มีระบบเป่าแห้งแผ่นสเมียร์เลือดที่ย้อมสีเรียบร้อยแล้ว
- สามารถสั่งย้อมสีสเมียร์เลือดได้สูงสุด 10 slide ต่อรอบ
- หน้าจอใช้งานเป็น touch screen
- มีระบบป้องกัน Contaminate ปนเปื้อน สไลด์ต่อสไลด์ในการย้อม
- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศยุโรป
- เครื่องมีขนาดกะทัดรัด ไม่เกินขนาด กว้าง 37 cm ลึก 28 cm
สูง 28 cm
- ใช้งานง่าย
- ใช้สีในการย้อมไม่เกิน 2 ชนิด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-24 ลาดับที่ 66
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 254/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

760,000

บาท

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบาบัด ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- หน้าจอเป็นแบบสัมผัส
- อัลตร้าซาวด์ เป็นแบบ Multi frequency สามารถเลือกใช้งานได้ ทั้ง 1
เมกะเฮิรตซ์และ 3 เมกะเฮิรตซ์
- สามารถปล่อยคลื่นได้ทั้งแบบช่วงและต่อเนื่อง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-19 ลาดับที่ 50
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

160,000

บาท

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 380,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพ
บาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- คลื่นมีความถึ่ในย่าน 27.12 เมกะเฮิรตซ์
- สามารถกาเนิดคลื่นทั้งชนิดช่วงและต่อเนื่องได้
- สามารถต่อขั้ว capacitive ได้ 1 ช่องทาง และต่อขั้ว inductive
ได้ 2 ช่องทาง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-20 ลาดับที่ 52
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 255/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

50,000

บาท

ฉากบังตา 3 ตอน สแตนเลสพับได้
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากบังตา 3 ตอน สแตนเลสพับได้ พร้อมผ้า
ม่าน และลูกล้อ จานวน 4 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 2 ชุด และศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 6 จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ฉากสแตนเลสบังตา สามตอนพับได้พร้อมผ้า
- โครงทาด้วยท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 ซม.
- ใส่ลูกล้อขนาด 2 นิ้ว
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-23 ลาดับที่ 63
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

32,000

บาท

โคมไฟส่องตรวจภายใน LED
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องตรวจภายใน LED จานวน 1
ชุด สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- หัวเลนส์สามารถปรับโฟกัสได้
- ตัวเครื่องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับหมุนได้ทุกทิศทางและสามารถ
ปรับให้อยู่นิ่งได้
- ขาแข็งแรง พร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิต
- มี RHEOSTAT ปรับความสว่างได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-16 ลาดับที่ 37
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 256/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

200,000

บาท

ตู้อบสมุนไพร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อบสมุนไพร จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 30,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x180 ซม. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนประกอบด้วย
(1) ตัวควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
(2) เบรกเกอร์ตัดไฟ
(3) ช่องระบายอากาศ
(4) ไฟส่องสว่างภายในตู้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-20 ลาดับที่ 53
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

60,000

บาท

ตู้เก็บวัคซีน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บวัคซีน จานวน 1 ตู้ สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นตู้แช่เย็น สาหรับใช้ในการเก็บรักษาน้ายาวิเคราะห์
โรค ยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหน่วยงานทางการแพทย์
- สามารถปรับความเย็นอุณหภูมิได้ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส
- มี Digital Thermometer แสดงอุณหภูมิภายในตัวเป็นตัวเลข
- มี Switch เปิด/ปิด ควบคุมการทางาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากป้องกันชุดควบคุมอุณหภูมิ
- มีระบบหน่วงไฟ ช่วยป้องกันความเสียหายของระบบทาความเย็น
- มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ชั้นวางภายในสามารถปรับระดับความสูงต่าได้
- ระบบทาความเย็นอัตโนมัติ ไม่มีน้าแข็งเกาะ สามารถกระจายความเย็น
ได้ทั่วถึงในตู้เย็นตลอดตู้ มีพัดลมกระจายความเย็น
- ใช้ฉนวนป้องกันความเย็นที่มีความหนาแน่นสูง สามารถป้องกันการรั่ว
ไหลของความเย็นภายในตู้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-13 ลาดับที่ 28
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 257/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

70,000

บาท

เตียงกายภาพบาบัดแบบเตี้ย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงกายภาพบาบัดแบบเตี้ย จานวน 5 เตียง ๆ
ละ 12,500 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกายภาพบาบัด ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เตียงทาจากไม้เนื้อแข็งและมีเบาะหุ้มหนังเทียม
- ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 100x 200 x50 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 19898 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-18 ลาดับที่ 46
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

62,500

บาท

เตียงกายภาพบาบัด สาหรับนวดแพทย์แผนไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงกายภาพบาบัดสาหรับนวดแพทย์แผน
ไทย จานวน 5 เตียง ๆ ละ 14,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบด้วยแลคเก้อ
- เบาะฟองน้าอัดหุ้มพีวีซีเบาะหนา 2 นิ้ว
- ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200x 50 ซม.
- ขาเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- มีคานรับน้าหนักด้านล่าง และตรงส่วนกลาง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-20 ลาดับที่ 54
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 258/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

25,000

บาท

เตียงฝังเข็ม พร้อมบันไดขึ้นเตียง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฝังเข็ม พร้อมบันไดขึ้นเตียง (ขนาด
พิเศษ) จานวน 8 เตียงๆ ละ 10,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 4 เตียง และศูนย์บริการสาธารณ
สุขที่ 2 จานวน 4 เตียง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ด้านหัวเตียงปรับระดับได้ โครงเตียงมีให้เลือกทั้งแบบท่อสี่เหลี่ยมและ
แบบท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ซม.
- ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม หนาไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
- ทาด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม
- ขนาดไม่น้อยกว่า 70x180x80ซม.
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-13 ลาดับที่ 29
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

80,000

บาท

เตียงกายภาพบาบัดแบบสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงกายภาพบาบัดแบบสูง จานวน 2 เตียง ๆ
ละ 12,500 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพ
บาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เตียงทาจากไม้เนื้อแข็งและมีเบาะหุ้มหนังเทียม
- ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 75 x 200x 75 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-18 ลาดับที่ 47
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 259/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

49,000

บาท

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิ แบบไม่สัมผัสร่างกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่าง
กาย จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- วัดผลเร็ว ใช้งานง่ายไม่สัมผัสร่างกายวัดอุณหภูมิที่ขมับ
- ได้ผลเร็ว ด้วยการวัดอุณหภูมิแบบ 1 วินาที
- หน้าจออ่านง่าย แจ้งเตือนเมื่อมีไข้ ด้วยสัญญาณเสียง
- ปุ่มกดใช้งานสะดวก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-13 ลาดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

10,000

บาท

เตียงออกกาลังกายด้วยการแขวนและพยุง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงออกกาลังกายด้วยการแขวนและ
พยุง จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างสาหรับแขวนทาด้วยเหล็กอบสีหรือพ่นสี
- มีเตียงพร้อมเบาะ ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 100x 200 x50
เซนติเมตร
- มีอุปกรณ์สาหรับแขวนพยุง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-19 ลาดับที่ 48
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทางหู

จานวน

15,000

บาท

จานวน

1,380,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทางหู จานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
จานวน 3 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้วัดไข้ทางช่องหู ทราบผลเร็วภายใน 1 วินาที หลังจากกดปุ่ม Start
- วัดค่าได้ตั้งแต่ 0-100 องศา จึงใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปได้อย่าง
อเนกประสงค์
- Probe LED Light มีแสงสว่างบริเวณส่วนปลายที่ใช้วัด สะดวกใช้
งานในยามค่าคืน
- ไม่ต้องใช้แผ่นครอบปลาย (Probe Cover) ทาความสะอาดง่ายโดย
ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด
- วัดค่าได้ทั้งแบบองศาเซลเซียส และฟาเรนไฮต์
- มีระบบ Fever Alarm เตือนให้ทราบว่าผู้ใช้อาจมีไข้
- หน้าจอ LCD เรืองแสงอ่านค่าได้ในที่มืด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-12 ลาดับที่ 26
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
ยูนิตทาฟัน พร้อมอุปกรณ์
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยูนิตทาฟัน พร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 ชุด ๆ
ละ 460,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 1 ชุด และคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูด
น้าลาย ระบบน้าบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
- ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้า สาหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
ปริมาณน้า และมีหัวต่อแบบ Non-return Value สาหรับเสียบท่อน้าได้
- มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตาแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและ
ชัดเจน
- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดัน
ไฟฟ้าให้ไม่เกิน 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ายพลังให้กับมอเตอร์ต้นกาลัง
ข. คุณสมบัติทางเทคนิค
1) ระบบให้แสงสว่าง
(1.1) แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน
(1.2) ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ากว่า 13,000 และไม่
เกิน 28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
(1.3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
(1.4) Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500 เคลวิ
น (K)
(1.5) สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้
(1.6) Flexible Arm สาหรับยึดโคมไฟ ทาด้วยวัสดุไม่เป็น
สนิม สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
2) ระบบเครื่องกรอฟัน
(2.1) เครื่องกาเนิดอากาศอัด (Air Compressor)
- เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ามันหล่อลื่น
- กาลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า
- จานวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อ
นาที
- สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร์ได้ไม่น้อยกว่า 70
ลิตรต่อนาที
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชารุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
- ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิม ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัด
ที่เก็บอยู่ในถัง และมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้าทิ้งติดตั้งใช้งานได้
อย่างสะดวก
- มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมการทางานของมอเตอร์ให้แรงดัน
อากาศอัด ในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่า
กว่า 5 บาร์
- ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิต
ทาฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบ และการติด
ตั้งเรียงลาดับ ก่อนเข้ายูนิตทาฟัน ดังนี้
ขจัดน้าที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัด
ด้วย Water Separator ชนิด Auto-drained ที่
มี Differential Pressure Indicator จานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5
ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่า จานวน 1 ตัว
กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 1
ไมครอน ด้วย
Mist Separator with Differential Pressure Indicator
พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เทียบเท่า จานวน 1
ตัว
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กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่
เกิน 0.1 ไมครอน ด้วย Micromist Separator with Differential Pressure Indicator
พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพเทียบเท่า จานวน 1
ตัว
ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 บาร์ด้วย Air Regulator
พร้อมมาตรวัดแรงดัน จานวน 1 ตัว
- ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิได้เป็น ไป
ตามที่กาหนด ข้างต้น จะต้องมีคุณภาพอากาศอัดอย่างต่า
ตาม Quality Air Class ที่ 1.6.1
ของ ISO8573 (Dirt Particle Size = 0.1
ไมครอน Water Pressure Dew Point = 10 C Oil = 0.01
มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้
ผลิต ชุดปรับปรุงคุณภาพลม
3) ด้ามกรอ ประกอบด้วย
(3.1) ด้ามกรอเร็ว (Air rotor) จานวน 2 ด้ามกรอ โดยมี
คุณสมบัติ
- เป็นชนิดที่มีรูน้าออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการ
กรอฟัน ที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู
- ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
หมุนได้โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่า เชื้อได้โดยทนความร้อน
ได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส
(3.2) ด้ามกรอช้า
- Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สามารถต่อสเปรย์น้าได้และสามารถปรับความเร็วได้
- มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (ContraAngle) อย่างละ 1 ด้ามต่อ
- สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้
สูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
(3.3) Triple Syringe สามารถเป่าน้าหรือลม หรือน้าและลม
พร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
(3.4) สายด้ามกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทา
ด้วยซิลิคอน
(3.5) ภาชนะบรรจุน้ากลั่นสาหรับใช้กับหัวกรอ
- เป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์
- มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
- สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้าหรือทาความ
สะอาดได้สะดวก
- มีระบบระบายลมทันทีก่อนถอดเปลี่ยน
- มีภาชนะสารอง 2 ใบ
4) ระบบควบคุม
(4.1) ระบบการควบคุมการทางานของด้ามกรอ
- มีระบบ First Priority
- มีระบบป้องกันการดูดน้าย้อนกลับเข้าด้ามกรอ
- สามารถปรับปริมาณน้าและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่
ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve
- ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้าและ
อากาศอัดในระบบ
- สายที่เป็นทางเดินของน้าและอากาศอัดภายในระบบควบคุม
ต้องเป็นสายที่ทาจาก Polyurethane (PU) โดยมีกา
รระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัว
สาย
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- มีที่ว่างหรือใส่ด้ามกรอ สาหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ สาหรับด้าม
กรอช้า 1 ที่และ Triple Syringe 1 ที่
- มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ
- ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm
ร่วมกัน
- ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่
ได้ ทั้งแนวราบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่อง
แล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)
(4.2) สวิตช์เท้า สามารถควบคุมการปรับระดับสูง - ต่า และปรับ
ระดับพนักพิงของเก้าอี้คนไข้ ควบคุมการทางานของด้ามกรอและสามารถ
เลือกให้ หัวกรอทางานอย่างเดียว หรือทางานแบบมีน้าร่วมด้วย
5) ระบบดูดน้าลาย (Saliva Ejector
และ High Volume Suction)
(5.1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้าร่วม
ในการทาให้เกิดแรงดูด
(5.2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ ไม่
ต่ากว่า - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่า
(5.3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถ
ทางานพร้อมกันได้และการทางานเป็นแบบอัตโนมัติ
(5.4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้าทิ้ง และสามารถนา
ออกมาล้าง และทาความสะอาดได้
(5.5) ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้
ในทุกกรณี
(5.6) มีระบบป้องกันมอเตอร์ชารุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน
(5.7) ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้อง
ผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทาให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง
(5.8) Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทาความสะอาด
ได้สะดวก และมีสารอง 1 ชุด
(5.9) สายดูดสาหรับ Saliva Ejector
และ High Volume Suction ผนังด้านในทาด้วยซิลิคอน หรือเคลือบ
ซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด หรือตีบตัวขณะใช้งาน
6) ระบบน้าบ้วนปาก
(6.1) มีที่กรองน้าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้าบ้วนปาก และสามารถ
ถอด ที่กรองมาล้างทาความสะอาดได้ง่าย
(6.2) มีระบบควบคุมปริมาณน้าลงถ้วยน้าบ้วนปากโดย
อัตโนมัติ (ใช้น้าหนักหรือหน่วงเวลา)
(6.3) อ่างน้าบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทาด้วยวัสดุที่คราบ
สกปรก ไม่เกาะติด มีท่อน้าปล่อยน้าลงในอ่าง และมีที่กรองวัสดุหยาบภาย
ในอ่างที่สามารถถถอดมาล้างและทาความสะอาดได้ง่าย
(6.4) มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้าทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและ ทา
ความสะอาดได้
(6.5) มีTriple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับ
ข้อ 3) (3) )
7) เก้าอี้คนไข้
(7.1) สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถ
ปรับระดับ ความสูงต่าของเก้าอี้ได้ด้วยระบบ
ไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
(7.2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข้และสามารถปรับสูงต่าได้ตามความต้องการ ตลอดจน
สามารถใช้กับเด็กได้
(7.3) ระบบในการปรับตาแหน่ง Preset
และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้าหนักตัว
มาก ตาแหน่งที่ตั้งไว้ ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
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(7.4) ปุ่มปรับตาแหน่ง Preset
และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 2 จุด จาก 3
จุด ดังนี้บริเวณถาดวางเครื่องมือ เก้าอี้คนไข้และบริเวณอ่างบ้วนปาก
8) อุปกรณ์ประกอบ
(8.1) เก้าอี้ทันตแพทย์จานวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับความ
สูง-ต่าได้ ด้วยระบบ Pneumatic และมีLumbar Support
(8.2) เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์จานวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับ
ระดับ ความสูง-ต่าได้ด้วยระบบ Pneumatic มีLumbar Support และที่
พักเท้า
(8.3) ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้สาหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์
ลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความ
ร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส
(8.4) Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 kVA ใช้ควบคุมยูนิตทาฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กับแรง
ดัน กระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลต์และแรงดันไฟฟ้า ที่ปรับ
แล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-22 ลาดับที่ 60
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
รถเข็นฉีดยา สแตนเลส

จานวน

99,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นฉีดยา สแตนเลส จานวน 11 คัน ๆ
ละ 9,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกฝังเข็ม ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1 จานวน 5 คัน และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน
6 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 50 x สูง 80
เซนติเมตร
- โครงรถเข็นทาด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อย
กว่า 2.5 เซนติเมตร
- มีลิ้นชัก 1 อัน มีชั้นวางของ 2 ชั้น แต่ละชั้นมีขอบป้องกันด้านข้าง 3
ด้าน
- มีที่จับด้านข้างสาหรับรถเข็นได้
- มีลูกล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จานวน 4 ล้อ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-12 ลาดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
สเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจภายใน ขนาดกลาง (ไซส์ M)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจภาย
ใน ขนาดกลาง (ไซส์ M) จานวน 10 ตัว ๆ ละ 500 บาท สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องมือใช้ประกอบการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ทาด้วยโลหะปลอดสนิม สามารถนาไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่ทาให้
เสื่อมคุณภาพ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-13 ลาดับที่ 33
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
สเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจภายใน ขนาดเล็ก (ไซส์ S)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสเปคคูลัม (Speculum) สาหรับตรวจภาย
ใน ขนาดเล็ก (ไซส์ S) จานวน10 ตัว ๆ ละ 450 บาท สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องมือใช้ประกอบการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ทาด้วยโลหะปลอดสนิม สามารถนาไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่ทาให้
เสื่อมคุณภาพ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-14 ลาดับที่ 31
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

4,500

บาท
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หม้อแช่พาราฟิน ขนาด 7 ลิตร

จานวน

74,000

บาท

จานวน

39,900

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแช่พาราฟิน ขนาด 7 ลิตร จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 37,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพ
บาบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- พร้อมไขพาราฟิน
- ทาจากสแตนเลส 2 ชั้น อย่างดีไม่เป็นสนิม
- มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิด้านหน้า สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย 30
-70 องศาเซลเซียส
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-19 ลาดับที่ 49
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องอบผ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้าไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม พร้อมติด
ตั้ง จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณ
สุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ถังอบผ้าทาจากสแตนเลส
- ตัวกรองสามารถทาความสะอาดง่าย
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-32 ลาดับที่ 104
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข
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ผ้าม่านรางโค้งรูปตัว L
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านรางโค้งรูปตัว L จานวน 4 ชุด ๆ ละ 9,200
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานกายภาพและอาชีวบาบัด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 x 2.5 เมตร พร้อมติดตั้ง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามา
ได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.034-33 ลาดับที่ 106
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

36,800

บาท

หน้า : 268/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 13 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 1 ชุด, งานเภสัชกรรม จานวน 1 ชุด, งาน
วิชาการการแพทย์ จานวน 1 ชุด, งานหน่วยไตเทียม จานวน 1 ชุด, ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 2 ชุด, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน
3 ชุด, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 1 ชุด, ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 6 จานวน 2 ชุด และงานแพทย์แผนไทย จานวน 1 ชุด โดย 1
ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-1,2 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

426,400

บาท

หน้า : 269/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล จานวน 2 ชุด ๆ ละ 37,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
จานวน 1 เครื่อง โดย 1 ชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวล
ผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-5,6 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

75,600

บาท

หน้า : 270/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 ชุดๆ ละ 37,800
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 2
ชุด และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มี
หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-4,5 ลา

จานวน

151,200

บาท

หน้า : 271/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-3,4 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

9,000

บาท

หน้า : 272/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี จานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
เภสัชกรรม จานวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 1
เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 1 เครื่อง, งานพยาธิ
วิทยา จานวน 1 เครื่อง และงานกายภาพบาบัด จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-3 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

จานวน

75,000

บาท

หน้า : 273/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

37,500

บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของงานพยาธิวิทยา จานวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณ
สุขที่ 3 จานวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-5 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

12,900

บาท

เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความร้อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบใช้ความร้อน จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
เภสัชกรรม จานวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จานวน 1
เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 203 dpi (8 dots/mm)
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4”/ips
- หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถเชื่อมต่อ USB ได้
- ระบบการพิมพ์ใช้ความร้อนโดยตรง
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-8 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 274/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

29,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 20
เครื่องๆละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณ
สุขที่ 1 จานวน 8 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จานวน
3 เครื่อง , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จานวน 2 เครื่อง, ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 จานวน 2 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 จานวน 2
เครื่อง, งานเภสัชกรรม จานวน 1 เครื่อง, งานแพทย์แผนไทย จานวน
1 เครื่อง และงานวิชาการการแพทย์ จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

50,000

บาท

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานพยาธิวิทยา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-8 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

หน้า : 275/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

700

บาท

รวม

8,616,600

บาท

รวม

2,033,000

บาท

รวม

2,033,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

1,234,000

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานพยาธิวิทยา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-4-8 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

18,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานผู้ที่มีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

781,000

บาท

รวม

6,578,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

หน้า : 276/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

50,000

บาท

รวม

6,100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

500,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ให้แก่ผู้รับจ้างทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ค่า
แบกหามสัมภาระ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าวารสาร และ
ค่าเย็บเล่มหนังสือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางสังคมของเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลฯ ใน
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน การสร้างครอบครัวเข้ม
แข็ง ไร้ความรุนแรง สังคมและชุมชนเป็นสุข สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้าง
เหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-3 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

จานวน

หน้า : 277/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

400,000

บาท

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น
จานวน
- เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ ยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าโล่
สาหรับแม่ดีเด่นประจาชุมชน แม่ดีศรีเมืองนนท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระ
สงฆ์ ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบารุงสถาน
ที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวง
ดุริยางค์ ค่าเช่าดนตรี ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าเช่าไฟประดับสถาน
ที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทาพลุดอกไม้ไฟ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าจัดซื้อ
พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าเสื้อ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าจ้างทาซุ้มดอกไม้ ค่ากรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่าพานพุ่ม ค่า
ดอกมะลิ ค่าเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

400,000

บาท

โครงการยกย่องพ่อดีเด่น
- เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าโล่
สาหรับพ่อดีเด่นประจาชุมชน พ่อดีศรีเมืองนนท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระ
สงฆ์ ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวงดุริยางค์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าดนตรี ค่าเช่าสถานที่
ค่าบารุงสถานที่ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าเช่าไฟประดับ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าจ้างเหมาทาพลุดอกไม้ไฟ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าจัดซื้อพระบรม
ฉายาลักษณ์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างทาซุ้ม
ดอกไม้ ค่ากรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่าพานพุ่ม ค่าดอกพุทธรักษา ค่า
เทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-5-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

หน้า : 278/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

500,000

บาท

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นาสตรี
จานวน
- เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสตรี ตลอดจนเครือข่ายสตรี
และครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าพิมพ์ใบ
เกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-4 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

100,000

บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

500,000

บาท

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณใน
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-3 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัว ที่ปรึกษาและผู้
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พื้นที่ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณใน
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าอัดและขยาย
ภาพ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-5-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

จานวน

หน้า : 279/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

150,000

บาท

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จานวน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นา
และมีทักษะการทางานเป็นทีม สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

150,000

บาท

3,000,000

บาท

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการทางานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์แก่เครือข่าย สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบ
เกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ผ
.02-1-5-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ
- เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย จนทาให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสีย
หาย ไม่สามารถอยู่อาศัยและดาเนินชีวิตประจาวันได้ โดยจ่ายเป็นเงินหรือ
เป็นสิ่งของช่วยเหลือเป็นค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหา
น้าสาหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่
อยู่อาศัยประจา ค่าจัดหาสิ่งของในการดารงชีพเบื้องต้น ค่าเช่าบ้านแก่ผู้
ประสบภัย ค่าดัดแปลงสถานที่สาหรับเป็นที่พักชั่วคราว ค่าใช้จ่ายที่ส่วน
ราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ
. 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-5-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

จานวน
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

100,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์
สาเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จาน ช้อน ผ้าปู
โต๊ะ น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย
ภาพ ค่าป้ายผ้า เทปเปล่า ม้วนวีดีโอ ค่าวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม
จานวน

278,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

บาท
100,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

รวม

5,600

บาท

รวม

5,600

บาท

จานวน

5,600

บาท

รวม

89,103,700

บาท

รวม

12,078,000

บาท

รวม

12,078,000

บาท

จานวน

1,088,000

บาท

จานวน

43,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

247,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

9,621,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 8 เครื่องๆละ 700
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.035-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าฝ่าย ให้แก่พนักงานที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ให้
แก่ลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจาในหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้
รับการปรับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งตามมติคณะ
รัฐมนตรี เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด
ของตาแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มวุฒิ ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย
รวม

1,051,000

บาท

บาท
2,100,000 บาท

12,520,000

2,000,000

บาท

100,000

บาท

2,740,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
จ้างเหมาแรง
งานทาของต่าง ๆ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์นันทนาการ
เทศบาลนครนนทบุรี บริเวณอาคารซ่อมบารุงและจัดเก็บ
วัสดุ - อุปกรณ์ แยกสนามบินน้า ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

40,000

บาท

1,200,000

บาท

รวม

7,680,000

บาท

จานวน

3,500,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้า เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู และ
อุปกรณ์สาหรับทาฝาท่อระบายน้า ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮาร์ดดิสต์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

1,500,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

รวม

64,505,700

บาท

รวม

64,505,700

บาท

จานวน

1,771,900

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อน
ที่ ขนาด 3.00 x 12.00 x 2.50 ม. จานวน 2 ตู้ ๆ ละ885,950 บาท เพื่อ
ใช้ในฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้
สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.03-6-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
(2) พัดลมไอน้า
จานวน

534,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้า ขนาด 26 นิ้ว จานวน 20 ตัว ๆ
ละ 26,700 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัด
ซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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จานวน

160,500

บาท

(4) พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาด 24
นิ้ว จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็น
ต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-1 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

30,000

บาท

450,000

บาท

(3) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 12,000 BTU
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 16,050 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายไฟฟ้า
สาธารณะ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-1 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา และสี)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงานธุรการ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่า
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบ
ประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-3 ลาดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน
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จานวน

900,000

บาท

(7) ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น วางแฟ้มได้ทุก
ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 160
เซนติเมตร จานวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 3,300 บาท เพื่อใช้งานในส่วนควบ
คุมการก่อสร้าง
สานักการช่าง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-2 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

9,900

บาท

21,000

บาท

(6) เก้าอี้เหล็กบุนวม แบบมาตรฐานพร้อมผ้าคลุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม แบบมาตรฐานพร้อมผ้า
คลุม จานวน 500 ตัว เพื่อใช้ใน ฝ่ายสถานที่ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่
มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-3 ลาดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(8) โต๊ะประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x
ยาว 320 x สูง 75 เซนติเมตร มีขากลาง + กล่องร้อยสาย ขาเหล็กทา
สี จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 21,000 บาท เพื่อใช้งานในส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง สานักการช่าง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคา
มาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-2 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน
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(9) ฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น)

จานวน

37,000

บาท

จานวน

3,472,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น แบบทึบหุ้มผ้า) ขนาด
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 320 x สูง 160 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ติด
ตั้งทั้งหมด จานวน 1 ชุด เพื่อใช้งานในส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานัก
การช่าง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคา
มาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-2 ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีหรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 4
คันๆ ละ 868,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายสวนสาธารณะ จานวน 1
คัน และส่วนการโยธาและสุขาภิบาล จานวน 3 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
1) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบ
ประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.03-6-4 ลาดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 287/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

5,500,000

บาท

(3) รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ายสวนสาธารณะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ยกเทด้วยระบบไฮโดรลิคดันใต้ท้องกระบะ
รถ กระบอกไฮโดรลิคเป็นแบบทางานสองทาง (DOUBLE ACTING)
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัด
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็น
ต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-6 ลาดับที่ 21
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,850,000

บาท

(2) รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ายการระบายน้า โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อม
กระบะ
- ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจา
รถ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-5 ลาดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 288/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

3,200,000

บาท

(5) รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 6
ล้อ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า
- พื้นกระบะยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้อง
ตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-6 ลาดับที่ 23
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,375,000

บาท

(4) รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ จานวน 2 คัน ๆ
ละ 1,600,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายการระบายน้า จานวน 1 คัน และงาน
บารุงรักษาทางและสะพาน จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
- มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 ซีซี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัด
ซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-6 ลาดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 289/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(6) รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ

จานวน

1,750,000

บาท

จานวน

7,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 6
ล้อ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า
- พื้นกระบะยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้อง
ตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-7 ลาดับที่ 24
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(7) รถบรรทุกแบบชานต่า (ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกแบบชานต่า (ดีเซล) ชนิด 10
ล้อ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ายสาธารณูปโภค โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา ทางานด้วยระบบ
ไฮดรอลิค ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
- สามารถใช้ยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม
- มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-7 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 290/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

จานวน

743,000

บาท

จานวน

859,700

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา พร้อมเครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมตู้ทึบ ขนาดความสูงจากพื้นกระบะไม่
น้อยกว่า 180 เซนติเมตร มีประตูหลัง 2 บานทึบ พร้อมกลอนล็อคคู่ ภาย
ในกรุด้วยไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ที่ด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้าน
หลังคนขับ และประตูหลัง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้
สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-7 ลาดับที่ 26
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง สูบน้าได้ 30 ลบ.ม
./ชม. การสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 38.0 เมตร จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในฝ่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย
- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า
- สายเมนไฟฟ้าตู้ควบคุม
- อุปกรณ์ท่อพีวีซีและถังสารองน้า พร้อมติดตั้งท่อและทดสอบ
ระบบ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และ
มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.03-6-25 ลาดับที่ 85
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 291/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(2) เครื่องสูบน้าแบบจุ่ม สาหรับสูบน้าเสีย

จานวน

438,700

บาท

จานวน

8,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่ม สาหรับสูบน้า
เสีย จานวน 2 เครื่องๆ ละ 219,350 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพ
น้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สูบน้าเสียไม่น้อยกว่า 97 ลบ.ม./ชม.
2. การสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 4.9 เมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่
มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-26 ลาดับที่ 86
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวเป็นพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวเป็น
พิเศษ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานบารุงรักษาทางและสะพาน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล สามารถขุดได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่เครื่องยนต์หมุนไม่
เกิน 2,000 รอบ/นาที
- น้าหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 20,000 กิโลกรัม ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจากครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบ
ประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-11 ลาดับที่ 41
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 292/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

1,850,000

บาท

(3) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (ดีเซล)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (ดีเซล) จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในงานบารุงรักษาทางและสะพาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 28 แรงม้า ที่เครื่อง
ยนต์หมุนไม่เกิน 2,400 รอบ/นาที
- น้าหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3,600 กิโลกรัม พร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้อง
ตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-12 ลาดับที่ 43
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,800,000

บาท

(2) เครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์ แบบ MOBILE HOT RECYCLING
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต แบบ MOBILE HOT RECYCLING จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงานบารุงรักษาทางและสะพาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
2. กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
3. ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้า
4. สามารถใช้ได้กับส่วนผสมแอสฟัลท์ใหม่และส่วนผสมแอ
สฟัลท์เก่าจากผิวถนน
5. ปริมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็น
ต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-12 ลาดับที่ 42
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 293/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

340,000

บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องวัดและทดสอบความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชนิดมือถือ จานวน

171,200

บาท

(4) นั่งร้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนั่งร้าน ขนาด 0.49 X 1.22
เมตร จานวน 200 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายสถานที่ เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัด
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็น
ต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-13 ลาดับที่ 44
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดและทดสอบความปลอดภัยในการติด
ตั้งระบบไฟฟ้า ชนิดมือถือ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพ
น้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ต้องเป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบและทดสอบ
ความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสดงผลการวัดและทดสอบ บน
จอแอลซีดี มีค่าฟังก์ชั่นทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า เป็นไป
ตาม IEC/EN หรือดีกว่า
- สามารถทดสอบ ค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า ค่าความต่อ
เนื่องของตัวนาสายดิน ความต้านทานดิน วัดค่ากระแสรั่ว วัดค่ากระแส
ลัดวงจร ของสาย Line และ Loop ได้
- สามารถวัดหาค่าความต้านทานอิมพีแดนซ์ ของสาย Line
และ สาย Loop ได้
- สามารถวัดค่าแรงดัน ความถี่ ลาดับเฟส กาลังไฟฟ้า และ ฮาโมนิค
ได้
- สามารถทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วทั่วไป และ สามารถเลือกทดสอบ
เครื่องตัดไฟรั่ว ชนิด AC,A,B, B+ ได้เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-14 ลาดับที่ 50
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 294/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

157,200

บาท

(3) เครื่องค้นหาแนวสายไฟ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องค้นหาแนวสายไฟ จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ต้องเป็นเครื่องมือออกแบบมาเพื่อค้นหาสายไฟภายในผนังหรือใต้
ดินได้
- ระยะค้นหาสายในผนัง ตั้งแต่ 0 ถึง 2.5 เมตร มีจอ LCD
บอกระยะ พร้อมเสียง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้
สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-14 ลาดับที่ 52
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

46,100

บาท

(2) เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยภาพความร้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยภาพ
ความร้อน จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ต้องเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยใช้ภาพความร้อน
- แสดงผลผ่านหน้าจอภาพ LCD หรือดีกว่า และสามารถปรับความ
ชัดได้
- อุณหภูมิย่านการวัด ระหว่าง -20 ถึง +250 องศาเซลเซียส หรือดี
กว่า
- อัตราการถ่ายภาพความร้อน เฟรมเรท ไม่น้อยกว่า 9 Hz หรือดี
กว่า
- สามารถส่งออกภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG, JPG หรือดีกว่า
- แบตเตอรี่มีการใช้งานได้นาน 4 ชั่วโมง หรือดีกว่า
- ภาพถ่ายความร้อนสามารถแยกสีของความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 7
สี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-14 ลาดับที่ 51
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 295/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

48,100

บาท

(5) เครื่องวัดกาลังไฟฟ้าชนิดแคลมป์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดกาลังไฟฟ้าชนิดแคลมป์ จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 23,550 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อวัดกาลังไฟฟ้ากระแส
สลับ ชนิดแคลมป์ออนมิเตอร์
- สามารถวัดค่า แรงดัน กระแส แรงดัน/กระแส ชั่วครู่ กาลังไฟฟ้า
จริง กาลังไฟฟ้าแฝง เพาเวอร์แฟคเตอร์ มุมกาลังไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า ค่า
กาลังไฟฟ้ารวม และค่าแรงดัน/กระแส ฮาโมนิค แสดงผลบนหน้า
จอ LCD
- ฉนวนทนแรงดันใช้งานสูงสุดที่ 1000 โวลต์เอซี คลาส 3
- สายวัดสัญญาณเป็นชนิดปากครีบจระเข้ และสามารถแปลงเป็น
เข็มวัดได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคา
มาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-15 ลาดับที่ 54
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

47,100

บาท

(4) เครื่องค้นหาจุดสายขาดและจุดต่อสายแยก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องค้นหาจุดสายขาดและจุดต่อสาย
แยก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ต้องเป็นเครื่องมือออกแบบมาเพื่อค้นหาจุดขาด และระยะจุดต่อ
แยกของสายเคเบิ้ล
- สามารถแสดงระยะจุดขาด ลัดวงจร มีจุดต่อแยก เป็นค่าตัวเลขได้
- มีระยะค้นหา ไม่น้อยกว่า 2400 เมตร มีระยะค้นหาสั้นสุดที่ 1
เมตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็น
ต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03-6-15 ลาดับที่ 53
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(6) โคมไฟฟ้าสาธารณะ สาหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนสามัคคี และถนน จานวน
สายเมนสามัคคี
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ สาหรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนน
สามัคคี และถนนสายเมนสามัคคี จานวน 47 ซอย เพื่อใช้ในฝ่ายไฟฟ้า
สาธารณะ ประกอบด้วย
1. ซื้อโคม LED ขนาด 55 วัตต์ จานวน 701 ชุด
2. จัดซื้อโคม LED ขนาด 120 วัตต์ จานวน 118 ชุด
3. จัดซื้อโคม LED ขนาด 150 วัตต์ จานวน 23 ชุด
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็น
ต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-16 ลาดับที่ 57
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 296/391

20,000,000

บาท

หน้า : 297/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000 บาท พร้อม
ขาแขวนทีวี ชนิดปรับก้มได้ จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เพื่อใช้
งานในส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ขาแขวนทีวี
1. แบบยึดอยู่กับที่ปรับก้มได้ 20 องศา
2. รองรับจอขนาด 26 – 50 นิ้ว ทุกรุ่งทุกยี่ห้อ
3. รองรับน้าหนักได้ 65 กก.
4. ขนาดความยาวตะแกรง 51 cm.
5. ขนาดความยาวของขาแขวน 44.5 cm.
6. ขนาดความยาวจากรูบนสุดถึงปลายรูล่างสุด 42 cm.
7. ขนาดของ Vesa size สูงสุด 400x400 mm.
8. ปลอดภัยด้วยระบบ Safety Lock กันการตกหล่นหรือยกออก
9. มีตัววัดระดับน้า
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-20 ลาดับที่ 70
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 298/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 6,000 ANSI
จานวน
Lumens
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโป
รเจตเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 6,000 ANSI Lumens จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้งานในการประชุม บรรยาย ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อน
ไหวเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานัก
การช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
ทั้งคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช้ระบบ LCD Lazer หรือดีกว่า
3. ค่าความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล
4. ระดับ WUXGA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ANSI
5. ค่าความคมชัด 2,500,000 : 1 หรือดีกว่า
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-21 ลาดับที่ 71
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้งานในการประชุม บรรยาย ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการ
ช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144x144
นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต
2. จอสามารถม้วนเก็บในกล่อง บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วย
สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์
หมายเหตุ ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-21 ลาดับที่ 72
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

212,100

บาท

45,500

บาท

หน้า : 299/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เครื่องวัดแสง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความลึกท้องน้า จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,100 บาท เพื่อใช้งานในส่วนควบคุมการก่อ
สร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ออกแบบตามมาตรฐาน CIE 1931 ใช้ตรวจวัดและรายงาน
ผลได้ตามกฎหมาย
2. ตรวจวัดแสง 200 , 2000 , 10000 ฟุตแคนเดิล
(Fc)/2000 , 20000,100000 ลักซ์ (Lux) +/- 4%
3. สามารถ zero calibration ได้
4. เลือกชนิดของแสง
ได้ Florescent , Tungsten , Mercury , Sodium
5. รองรับSD CARD สาหรับบันทึกข้อมูล ได้ตั้งแต่ 1 GB ขึ้น
ไป
6. เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ด้วย RS232 / USB Pc interface ได้หรือดีกว่า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-20 ลาดับที่ 66
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

14,200

บาท

หน้า : 300/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(2) เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมีโพรบ

จานวน

6,800

บาท

จานวน

95,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมีโพรบ จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,400 บาท เพื่อใช้งานในส่วนควบคุมการก่อ
สร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อินฟราเรด ซึ่ง
เป็น Wireless Probe
2. สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ที่ช่วง -30 ถึง 250 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย เฉลี่ย +/- 2 %
3. มีเลเซอร์ชี้ตาแหน่งแบบวงกลม หรือดีกว่า
4. ทางานร่วมกัน สมาร์ทโฟน ทั้งระบบ IOS และ Android
ผ่านแอพพลิเคชั่น ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ร่วมกับ โพรบ อื่น ๆ ได้
6. บันทึกค่าได้และแสดงผลการรายงานได้
7. ใช้แบตเตอรี่ AAA
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-20 ลาดับที่ 67
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายสวนสาธารณะ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบ
ประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-13 ลาดับที่ 47
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 301/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว

จานวน

6,300

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

96,300

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว (180
มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความ
เร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงาน
ศูนย์เครื่องจักรกล
- ทุกขนาดที่กาหนดเป็นขนาดแผ่นเจียขั้นต่า
หมายเหตุ : เครื่องเจีย/ตัด มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ เครื่องหินเจียระไน หรือ
เครื่องเจีย/ขัด/ตัด หรือเครื่องขัด/ตัด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบ
ประมาณ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-3 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60 โวลล์ 100
แอมแปร์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในงานศูนย์เครื่อง
จักรกล เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคา
มาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-3 ลาดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(3) เครื่องตัดคอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมใบตัด 16 นิ้ว เครื่อง
ยนต์เบนซิน มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงานบารุงรักษาทางและสะพาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-4 ลาดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 302/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์สารวจ
(1) เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ แบบอนาลอค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ แบบอนาลอค ช่วง
กว้าง 0-200 มิลลิเมตร จานวน 3 อัน ราคาอันละ 2,100 บาท เพื่อใช้
งานในส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. วัสดุทาจากสแตนเลสอย่างดี
2. สมารถวัดระยะได้ตั้งแต่ 0-200 มิลลิเมตร / 0-8 นิ้ว
3. แสดงหน่วยเป็นระบบ เมตริก และ ระบบ อังกฤษ
4. มีความแม่นยา +/- 0.03 มิลลิเมตร / 0.001 นิ้ว
5. วัดได้ 4 แบบ คือ OUTSIDE, INSIDE , STEP
และ DEPTH
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-19 ลาดับที่ 63
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

6,300

บาท

หน้า : 303/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(2) เครื่องวัดระยะทางชนิดเลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางชนิดเลเซอร์ สาหรับวัดระยะ
ภายนอก และภายใน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,600 บาท เพื่อ
ใช้งานในส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
2. ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน +/- 1.00 มิลลิเมตร
3. สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 – 200 เมตร
4. อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
5. มีเซนเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด +/- 360 องศา ความแม่น
ยา +/- 0.2 องศา
6. หน้าจอมีระบบแสงสว่างดูได้ในที่มืด
7. สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเมตริกและ ระบบอังกฤษ
8. เก็บค่าการวัดอย่างน้อย 30 ค่า
9. มีฟังชั่นในการทางาน ดังนี้
9.1 คานวณหาค่าต่าสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
9.2 คานวณหาพื้นที่และปริมาตร
9.3 คานวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
9.4 กาหนดช่วงระยะที่ต้องการ
9.5 คานวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและ
ใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
9.6 คานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
9.7 วัดความสูงวัตถุ
9.8 วัดความลาดเอียง
9.9 ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements
10 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
11 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000
ครั้ง
12 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟัง
ชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
13 ได้มาตรฐานการป้องกันน้าและฝุ่น IP65
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-19 ลาดับที่ 64
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

67,200

บาท

หน้า : 304/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(3) เครื่องวัดความลึกท้องน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความลึกท้องน้าด้วยคลื่น
เสียง Sonar จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,700 บาท เพื่อใช้งาน
ในส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความลึกน้าแบบใช้คลื่นเสียงสะท้อน ขนาดมือ
ถือ สามารถพกพาได้โครงสร้างตัวเครื่อง มีความแข็งแรงทนทาน
2. ใช้ระบบการวัดแบบคลื่นเสียง (Sonar)
3. มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงความลึกเป็นตัวเลขมี
ทศนิยม 1 ตาแหน่ง แสดงหน่วยเป็นเมตรได้ พร้อมไฟส่องสว่างจอแสดง
ผล
4. สามารถหยั่งความลึกได้ตั้งแต่ 0.6-79 เมตร หรือดีกว่า
5. มีระบบปิดเครื่องเองได้อัตโนมัติ (Automatic Power Off)
6. ใช้กาลังไฟจากแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์ ได้
7. ตัวเครื่องสามารถกันน้าได้ลึก 150 ฟุต หรือมากกว่า
8. หัววัดแบบส่งคลื่นเสียงติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง สัญญาณ
ความถี่ 200 กิโลเฮิรตซ์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจา
เป็นต้องจัดตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.03 -6-19 ลาดับที่ 65
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

35,400

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย จานวน
กว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 ชุดๆ ละ 45,800
บาท เพื่อใช้งานฝ่ายจัดการคุณภาพน้า 2 ชุด ส่วนควบคุมอาคารและผัง
เมือง จานวน 2 ชุด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ชุดละ 30,000 บาท/ชุด โดยมีลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ. 03-6-21 ลาดับ
ที่ 73 และหน้า ผ. 03-6-22 ลาดับที่ 76
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 305/391

183,200

บาท

หน้า : 306/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

1,400

บาท

(11) โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS for Desktop
จานวน
Standard
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ArcGIS for Desktop Standard จานวน 1
ลิขสิทธิ์ 475,600 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม้มีกาหนดในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจาเป็นต้องจัดตั้งตามราคาท้องตลาดที่สอบ
ราคามาได้เพื่อรองรับงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทา
แผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-25 ลาดับที่ 84
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

475,600

บาท

11,600

บาท

(10) อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700
บาท เพื่อใช้ในงานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ในการรองรับงาน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทาแผนที่ รัฐบาลดิจิ
ทัล นโยบายการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-25 ลาดับที่ 83
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-22 ลาดับที่ 74
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จานวน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27
จานวน
หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งาน
ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-22 ลาดับที่ 75
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หน้า : 307/391

27,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย จานวน
กว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 ชุด ชุด
ละ 37,800 บาท เพื่อใช้งานส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองในการรองรับ
งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทาแผนที่ รัฐบาลดิจิ
ทัล นโยบายการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ชุดละ 22,000 บาท/ชุด โดยมีลักษณะ ดัง
นี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ และมีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-23 ลาดับที่ 78
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

หน้า : 308/391

75,600

บาท

หน้า : 309/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(5) เครื่องสารองไฟ ขนาด 2 kVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 2KVA จานวน 4
เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่วนควบคุมอาคารและผัง
เมือง ในการรองรับงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทา
แผนที่ รัฐบาลดิจิทัล นโยบายการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-24 ลาดับที่ 79
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จานวน

48,000

บาท

หน้า : 310/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED
สี จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่วนควบคุม
อาคารและผังเมือง ในการรองรับงานระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ GIS การจัดทาแผนที่ รัฐบาลดิจิทัล นโยบายการพิจารณา
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-24 ลาดับที่ 80
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 311/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล จานวน 1 ชุด ชุดละ 37,800 บาท เพื่อใช้งานส่วนควบคุมอาคารและ
ผังเมืองในการรองรับงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทา
แผนที่ รัฐบาลดิจิทัล นโยบายการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ชุด
ละ 22,000 บาท/ชุด โดยมีลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาท/ชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-23 ลาดับที่ 77
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

จานวน

37,800

บาท

หน้า : 312/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

จานวน

108,000

บาท

(9) เครื่องพิมพ์และสแกนเอกสารแผนที่ ขนาดใหญ่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์และสแกนเอกสารแผนที่ ขนาด
ใหญ่ ความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว สาหรับงาน CAD และ GIS รอง
รับ post script ใส่ม้วนกระดาษได้ 2 ม้วน จานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ในการ
รองรับงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทาแผนที่ รัฐบาลดิ
จิทัล นโยบายการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นเครื่องพิมพ์และสแกน ขนาดใหญ่ ระบบสี ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2400x1200 dpi สามารถรองรับความกว้างไม่น้อยกว่า 36
นิ้ว สาหรับงาน CAD และ GIS มีหน่วยความจาในตัวเครื่องไม่น้อย
กว่า 32 GB รองรับ post script โดยสามารถใส่ม้วนกระดาษแบบ
อัตโนมัติได้ 2 ม้วน ในขณะเดียวกัน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม้มีกาหนดในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจาเป็นต้องจัดตั้งตามราคาท้องตลาดที่สอบ
ราคามาได้เพื่อรองรับงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS การจัดทา
แผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-25 ลาดับที่ 82
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

300,000

บาท

(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สาหรับกระดาษ A3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือLED สาหรับ
กระดาษ A3 จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 54,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่วน
ควบคุมอาคารและผังเมือง ในการรองรับงานระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ GIS การจัดทาแผนที่ รัฐบาลดิจิทัล นโยบายการพิจารณา
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า
ที่ ผ.03-6-24 ลาดับที่ 81
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

85,873,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

35,473,000

บาท

รวม

35,473,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับกลางและชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

13,431,000

บาท

399,000

บาท

จานวน

260,000

บาท

จานวน

3,715,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

16,521,000

บาท

จานวน

1,107,000

บาท

รวม

50,400,000

บาท

รวม

3,500,000

บาท

จานวน

3,000,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายและ
ตาแหน่งชานาญการพิเศษ ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ให้แก่
ลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจาในหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้
รับการปรับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งตามมติคณะ
รัฐมนตรี เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด
ของตาแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มวุฒิ ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

หน้า : 314/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:16

ค่าใช้สอย

รวม

9,800,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

4,600,000

บาท

รวม

32,900,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องการ
ใช้งานไฟฟ้าเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ น๊อตอาบสังกะสี โคม
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

4,000,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู และ
อุปกรณ์สาหรับทาฝาท่อระบายน้า ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะของ
สานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องยนต์ แก๊ส
หุงต้ม ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ
เช่น สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย ทินเนอร์ ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

19,000,000

บาท

จานวน

2,500,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาแรงงานทาของ
ต่าง ๆ จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับในงานประเพณีและงานพิธีการที่
สาคัญ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้า เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
ค่าวัสดุ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
มือ เสื้อ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายที่จาเป็นในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

300,000

บาท

วัสดุอื่น

จานวน

2,000,000

บาท

รวม

4,200,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี เช่น บริเวณตู้ยามกรุงเทพนนท์ , สามแยกศรีพรสวรรค์ , บ่อสูบ
น้าหอนาฬิกา , ประตูน้าคลองบางขวาง , เขื่อนหน้าศาลากลาง , อุทยาน
มกุฎรมยสราญ , สวน 72 พรรษา , บ่อสูบน้าสถานีดับเพลิง , โรงสูบน้า
คลองตาสุข , ป้ายวิ่งบริเวณสี่แยกพงษ์เพชร , สี่แยกแคราย ,สี่แยกศรี
พรสวรรค์ , บริเวณป้อมตารวจใต้สะพานพระราม 5 และค่ากระแสไฟฟ้า
ชั่วคราวงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ เป็นต้น

4,000,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

29,804,000

บาท

รวม

10,614,000

บาท

รวม

10,614,000

บาท

จานวน

2,082,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าฝ่าย ให้แก่พนักงานที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน

18,000

บาท

7,755,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น กรวยยาง แผง
กั้น ป้ายสัญลักษณ์ วัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการจราจรและเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนอานาจจากส่วนกลางในด้านจราจร ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาล
นครนนทบุรี
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

จานวน

737,000

รวม
รวม

19,190,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

1,000,000

บาท

50,000

บาท

รวม

12,240,000

บาท

จานวน

11,000,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

40,000

บาท

1,200,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท

บาท
1,050,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาแรงงานทา
ของต่าง ๆ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนพิบูล
สงคราม ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริม
คลองประปาและชาฮกเกี้ยน ค่าดูแลรักษาเครื่องออกกาลังกายกลาง
แจ้ง ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้า เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
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ค่าวัสดุ

รวม

5,400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
มือ เสื้อ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายที่จาเป็นในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

200,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เช่น อุทยานมกุฎรมยสราญ , สวนสาธารณะ 72
พรรษา , สวนหย่อมประชานิเวศน์ 3 ซอย 45 , สวนสาธารณะถนน
สามัคคี ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

500,000

บาท

รวม

352,124,200

บาท

รวม

85,553,000

บาท

รวม

85,553,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

4,073,000

บาท

43,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทาความสะอาดของงานสวน
สาธารณะ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้าง
จาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะของ
สานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องยนต์ ฯลฯ
เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ
เช่น น้ายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์น้า วัสดุเพาะชาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาให้แก่
ลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจาในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้รับการ
ปรับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี เงิน
ตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ
ตาแหน่ง และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

5,550,000

บาท

30,000

บาท

67,629,000

บาท

8,228,000

บาท

รวม

202,145,000

บาท

รวม

18,205,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

จานวน

18,000,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จานวน

205,000

บาท

รวม

115,340,000

บาท

จานวน

50,600,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงในการจ้าง หรือซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญา
ประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล ค่าจ้างเหมากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
อันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างยกรถ ลากรถ การชั่งน้าหนัก ค่า
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ขุดลอกคูคลองและ ท่อระบายน้าในเขตเทศบาล จ้าง
ชักลากขยะทาความสะอาดท่อระบายน้า ค่าเช่าที่จอดรถขยะ และเก็บ
เครื่องจักรกล ค่าจ้างยามรักษาการณ์ ค่าวารสารและเย็บเล่มหนังสือ ค่า
จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/วีดิทัศน์ หนังสือ แผ่นพับใบปลิว ค่าจ้าง
เหมารักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ค่าจ้างตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะของมูลฝอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

35,240,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จานวน

200,000

บาท

โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย แบบครบวงจร มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรายและซาก
อิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยติดเชื้อ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน ครู อาจารย์ นักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ค่าเงินรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร การจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว วิดีทัศน์ วัสดุ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-6-1 ถึง 2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่ปุ๋ยชีวภาพตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสาหรับการจัดฝึกอบรม ค่าจัดทา
เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับจัดทาแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดพิมพ์ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-6-2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
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จานวน

300,000

บาท

โครงการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานส้วม
สาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายรับรองสถานที่ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-6-4 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

25,600,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลส้วม
สาธารณะในสถานศึกษา การฝึกอบรมครู นักเรียน และ
ประชาชน กิจกรรมการพัฒนาความสะอาดส้วมสาธารณะ ค่าชุดตรวจ
วิเคราะห์ หาเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาชุด สื่อประชา
สัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือ ป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-6-4 ลาดับที่ 7
ตั้งจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสานึกในการ
รักษาความสะอาด เนื่องในวันสาคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร การจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-6-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าวัสดุ

รวม

67,750,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่ง
พิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถูบ้าน เข่ง ไม้
กวาด ใบเลื่อย โซ่ ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู เหล็ก
เส้น สายยู ไม้อัด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ายา
เคมีต่างๆ น้ายาต่างๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย กากน้าตาล พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช
และพันธุ์พืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้าลินิน
เขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟมบาง สติกเกอร์ กระดาษสีต่างๆ ฯลฯ

จานวน

400,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

5,700,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

7,000,000

บาท

จานวน

50,000,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

2,250,000

บาท

700,000

บาท

100,000

บาท

รวม

850,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ เสื้อ รองเท้าฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซี
ดี ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไขสาหรับเครื่องพิมพ์
ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสีและสีดาฯลฯ
วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ตาข่าย ตะแกรง อุปกรณ์
จราจร กรวยยาง ป้ายสัญลักษณ์ใช้กับงานลอกท่อระบายน้า ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และศูนย์
บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ และศูนย์
บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

100,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์
ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

40,000

บาท

10,000

บาท

หน้า : 323/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บี
ทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สาย
ไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีที
ยู 3,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-3 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

64,426,200

บาท

รวม

64,426,200

บาท

จานวน

24,200

บาท

หน้า : 324/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ

จานวน

11,000,000

บาท

จานวน

715,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ จานวน 2 คันๆ
ละ 5,500,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการ
จัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. รถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4
สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
2. เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค ขนาดไม่น้อย
กว่า 7 ตัน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-11 ลาดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จานวน 1
คัน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(1) มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-10 ลาดับที่ 37
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน้า : 325/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

16,800,000

บาท

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด 4 ล้อ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ ชนิด 4
ล้อ (ปิคอัพ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คันๆ
ละ 2,200,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริการ
จัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- รถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ ชนิด 4 ล้อ (ปิคอัพ) เครื่องยนต์
ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ติดตั้งเครื่องทาความเย็น
แบบใช้เครื่องยนต์ของตัวรถ สามารถปรับอุณหภูมิในตู้รถบรรทุกได้ต่า
กว่า 15 องศาเซลเซียส
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-8 ลาดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

4,400,000

บาท

รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดยกท้าย จานวน 4 คันๆละ 4,200,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 200 แรงม้า
2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดยกท้าย
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-11 ลาดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน้า : 326/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

7,200,000

บาท

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จานวน 1 คัน สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
2. มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพนักงานขับรถ พร้อมเครื่อง
มือและอุปกรณ์ประจารถ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-10 ลาดับที่ 34
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

6,600,000

บาท

รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คันๆละ 3,600,000
บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้ง
เครื่องทาความเย็นแบบใช้เครื่องยนต์ของตัวรถ สามารถปรับอุณหภูมิในตู้
รถบรรทุกได้ต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-8 ลาดับที่ 28
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
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รถสูบสิ่งปฏิกูล ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

จานวน

8,018,000

บาท

จานวน

9,500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ จานวน 2 คันๆ
ละ 4,009,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการ
จัดการสิ่งปฏิกูล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. รถสูบสิ่งปฏิกูล เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร
2. มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-9 ลาดับที่ 32
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถขุดไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้า จานวน 1
คัน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- รถขุดไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้า เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ มีกาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมบุ้งกี๋
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-13 ลาดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความชื้นในดิน

จานวน

39,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

63,057,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

18,867,000

บาท

รวม

18,867,000

บาท

จานวน

4,894,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นในดิน จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 13,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการจัดการ
สิ่งปฏิกูล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องวัดความชื้นในดิน ตัวเครื่องกันน้า
2. ช่วงการวัดความชื้นดินอย่างน้อย 0 ถึง 50%
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-20 ลาดับที่ 68
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตู้บ่มเพราะเชื้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตู้อบลมร้อน ชนิดไฟฟ้า สาหรับควบคุมอุณหภูมิ เพาะเชื้อ
2. ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
3. ทาอุณหภูมิได้สูงสุดอย่างน้อย 75 องศาเซลเซียส
4. ภายใน และภายนอกตู้ทาด้วยสแตนเลส
5. มีพัดลมภายในตู้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
เทศบาลนครนนทบุรีมีความจาเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-6-20 ลาดับที่ 69
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

22,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าฝ่าย ให้แก่พนักงานที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานบาบัดน้า
เสีย

36,000

บาท

12,723,000

บาท

1,192,000

บาท

รวม

44,190,000

บาท

รวม

2,600,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งานบาบัดน้า
เสีย

2,500,000

บาท

100,000

บาท

รวม

24,100,000

บาท

จานวน

18,000,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาแรงงานทา
ของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่ารังวัดพื้นที่คลองสาธารณะ ค่าจ้างเหมาขุด
ลอกท่อระบายน้าและเก็บผักตบชวาในคลองต่างๆ เพื่อการระบายน้าภาย
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้า ค่าจ้างยามรักษา
ความปลอดภัยโรงปรับปรุงคุณภาพน้า ค่าจ้างเหมาดูแลระบบป้องกันน้า
ท่วม ค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/วิดีทัศน์ หนังสือ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
บาบัดน้าเสีย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมเครื่อง
จักรและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบ
น้า เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
บาบัดน้าเสีย

6,000,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

6,400,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น
ต้องการใช้งานไฟฟ้าเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ น๊อตอาบ
สังกะสี โคมไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

1,000,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทาความสะอาดของงานบาบัดน้า
เสีย เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้าง
จาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะของ
สานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องยนต์ ฯลฯ
เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องแก้ว น้ายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์น้า วัสดุเพาะชาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
บาบัดน้าเสีย

จานวน

200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

2,200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สาหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่า
ลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
บาบัดน้าเสีย
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

11,090,000

บาท

จานวน

10,000,000

บาท

1,000,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

3,562,000

บาท

รวม

2,572,400

บาท

รวม

2,572,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วย
งาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

1,347,000

บาท

91,200

บาท

ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้าและสถานีสูบน้าภายในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี เช่นบริเวณสถานีสูบน้าฝนคลองส่วย , สถานีรับน้า
เสียประชานิเวศน์ 2 , เครื่องสูบน้าปากซอยประชาชื่น , อาคารเทิดพระ
เกียรติ , โรงสูบน้าคลองอ้อช้าง , บ่อสูบน้าหมู่บ้านประชา
นิเวศน์ 3 ซอย 8 , โรงสูบน้าคลองศรีเพชร , เครื่องสูบน้าบริเวณท้ายซอย
งามวงศ์วาน 18 , สถานีสูบน้าใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน , สถานีสูบน้าคลอง
ตาโฮ , ประตูระบายน้าคลองบางซื่อน้อย , ประตูระบายน้าคลองบาง
ธรณี และโรงปรับปรุงคุณภาพน้า ฯลฯ เป็นต้น
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า โรง
สูบน้าประชานิเวศน์ 4 โรงสูบน้าคลองบางขวาง สถานีสูบน้าคลอง
ส่วย ฯลฯ เป็นต้น
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของโรงงานปรับปรุง
คุณภาพประชานิเวศน์ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน งาน
บาบัดน้าเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

85,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานผู้ที่มีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

986,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้าง
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

63,000

บาท

รวม
รวม

910,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000

บาท

รวม

450,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานตามปกติ
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

400,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์
สาเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

200,000

บาท

20,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท
30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ หรือรายจ่ายอื่น ซึ่ง
เข้าลักษณะให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จาน ช้อน ผ้าปู
โต๊ะ น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

จานวน

50,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2
ชุดๆละ 32,800 บาท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.037-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

79,600

บาท

รวม

79,600

บาท

จานวน

65,600

บาท
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จานวน

9,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่องๆละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.037-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5,000

บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
4. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
7. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
8. สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
9. สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
10. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.037-2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

19,401,600

บาท

รวม

8,521,000

บาท

รวม

8,521,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

4,726,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

54,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานผู้ที่มีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,557,000

บาท

จานวน

144,000

บาท

รวม

10,810,000

บาท

รวม

600,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

500,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

8,770,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

400,000

บาท

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ให้แก่ผู้รับจ้างทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทา
ของ ค่าแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างแรงงานดาเนินการก่อสร้างบ้านให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ยากจน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าวารสารและค่าเย็บ
เล่มหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม สาหรับจ่ายเป็นค่า
โล่และเงินรางวัล ค่าของขวัญค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบ
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน
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จานวน

100,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน
จานวน
- เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยการส่งเสริมความรู้ความ
สามารถ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชน กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-2-7-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

4,500,000

บาท

100,000

บาท

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นาท้องถิ่น
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นาท้องถิ่น และประชาชน ร่วม
บูรณาการในเรื่องของการพัฒนาชุมชน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรง
ตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
ใบเกียรติบัตร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-1 ถึง 2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านช่าง
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่า
พัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-3 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน

หน้า : 339/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

100,000

บาท

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านศิลปะ
จานวน
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่า
พัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

100,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่า
พัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-3 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านสุขภาพ
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่า
พัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-2 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านโหราศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่า
พัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-3 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หน้า : 340/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

100,000

บาท

โครงการยกย่องผู้บาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
จานวน
- เพื่อยกย่องบุคคลในชุมชนที่บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี
ในการดาเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม สาหรับจ่าย
เป็นค่าโล่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดและ
ขยายภาพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าสถาน
ที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

120,000

บาท

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

100,000

บาท

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านอาหาร
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้
ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าอัดและ
ขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-1-7-2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้นาชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่
อื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกัน เพื่อนามาพัฒนากองทุนใน
พื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป สาหรับจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-5 ถึง 6 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน

หน้า : 341/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

500,000

บาท

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
จานวน
- เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งหรือเลือกตั้งทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมทั้งดาเนินงานและปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าพลาสติกกันแดด ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งและจัดทา
เอกสารต่างๆ ค่าจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าเช่า
สถานที่ ค่าพาหนะขนหีบบัตร ค่าจัดทาบอร์ดเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-4 ถึง 5 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

500,000

บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน

300,000

บาท

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สาหรับจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-5 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- เพื่อให้ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นา มีองค์ความรู้
เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 25645 (ฉบับทบทวน) ผ
.02-2-7-2 ถึง 3 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน
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จานวน

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่
จานวน
- เพื่อสนับสนุนการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนในระดับพื้นที่ และทราบ
ถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-6 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

500,000

บาท

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และตัวแทนในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้รับทราบ
แนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนิน
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-4 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- เพื่อสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
มาตรฐานนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในการวางแผนพัฒนา
เทศบาล สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0019/ว 8235 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-7-3 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน
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จานวน

40,000

บาท

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต จานวน
เทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี โดยการจัดประชุมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามระเบียบของ
กองทุนฯ สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

50,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

รวม

1,290,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

300,000

บาท

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการจัด
ประชุมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน สาหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-7-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก กระดาษไข แม่
พิมพ์ หมึกพิมพ์สาเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จาน ช้อน ผ้าปู
โต๊ะ น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ค่า
ยางนอก ค่ายางใน ไส้กรอง ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อัดขยายภาพ ค่าป้าย
ผ้า เทปเปล่า ม้วนวีดีโอ
ค่าวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ

จานวน

500,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์
แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

150,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

150,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากองสวัสดิการสังคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปากองสวัสดิการสังคม
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคม
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2
ชุดๆละ 32,800 บาท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.037-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

70,600

บาท

รวม

70,600

บาท

จานวน

65,600

บาท
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จานวน

5,000

บาท

รวม

8,560,000

บาท

รวม

5,014,200

บาท

รวม

5,014,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้
แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จานวน

1,888,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ

จานวน

113,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

85,200

บาท

จานวน

2,805,000

บาท

123,000

บาท

รวม

2,340,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.037-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

หน้า : 347/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมฯ

50,000

บาท

รวม

1,600,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

300,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

540,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่า
หนังสือพิมพ์ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม น้ายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ

100,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7129
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามัน
เบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับงานบริหารฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่อง SMARTCARD READER
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง SMARTCARD READER จานวน 12
เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3.สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Intreface) แบบ USB ได้
4.สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,205,800

บาท

รวม

1,205,800

บาท

จานวน

8,400

บาท
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ

จานวน

112,000

บาท

จานวน

868,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี จานวน 2 คัน คัน
ละ 56,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่ กอง
ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 125 ซีซี
2. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขที่ มอก. 2350-2551
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ ประจาปี 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-2 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
รถบรรทุก (ดีเซล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1
คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สะดวกและ
ปลอดภัย กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
2. เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
3. เป็นกระบะสาเร็จรูป
4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
5. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
6. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ ประจาปี 2561 และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-2 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน้า : 350/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 ชุด ชุดละ 45,800
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายกีฬาและ
นันทนาการ และฝ่ายศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาทต่อชุด โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้มพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3.โปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-3 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว

จานวน

91,600

บาท

หน้า : 351/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

กับศาสนาวัฒนธรรมฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาทต่อชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ และฝ่ายศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่ต่ากว่า 19
นิ้ว) ราคา 17,000 บาทต่อชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3.โปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-4 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

จานวน

98,400

บาท

หน้า : 352/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,300 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ และฝ่าย
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
กีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7.สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custon
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-5 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

จานวน

6,300

บาท

หน้า : 353/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

8,600

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่ว
ไป, ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ และฝ่ายศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองส่ง
เสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-5 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

12,500

บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(In Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ และฝ่าย
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
กีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (In Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custon
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจา
เป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-5 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

หน้า : 354/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

29,639,000

บาท

รวม

5,519,000

บาท

รวม

5,519,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้
แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ

จานวน

1,639,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

18,000

บาท

จานวน

3,738,000

บาท

100,000

บาท

รวม

24,120,000

บาท

รวม

250,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมฯ

50,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

หน้า : 355/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

ค่าใช้สอย

รวม

18,800,000

บาท

จานวน

5,300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

1,000,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าแรง หรือค่า
ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ ค่าจัดทาแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ายบอร์ด แถบ
เสียง(เทป) คัทเอาท์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างผลิตรายการ สารคดี ค่าจ้างเหมาบริการสอนกีฬา ค่าจ้างเหมา
ดูสนามฟุตบอล ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลมีการพัฒนาด้านร่างกาย จิต
ใจ และสามารถแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง สาหรับเป็นค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-4 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จานวน
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จานวน

700,000

บาท

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ
จานวน
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับจ่ายเป็นค่าชุด
นักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

1,000,000

บาท

1,000,000

บาท

โครงการจัดการแข่งขันเปตองนครนนท์ทัวนาเม้น
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความ
สามารถของตนเอง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับจ่ายเป็น
ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-5 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้ออกกาลังกายทาให้
สุขภาพแข็งแรง ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม สาหรับจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-1 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จานวน

หน้า : 357/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

1,000,000

บาท

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ
จานวน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้ บาเพ็ญ
ประโยชน์และได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงศักยภาพของตน
เอง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-1-8-3 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

150,000

บาท

โครงการจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

800,000

บาท

โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด และเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม สาหรับจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนให้มีภาวะผู้นา ผู้ตามที่ดี อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-1-8-3 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จานวน

หน้า : 358/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

200,000

บาท

โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติด
จานวน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงออกทางด้าน
ดนตรี โดยการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพฯ และการประกวดแดนเซอร์ ทาให้เด็กและเยาวชนไม่มั่วสุมกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สาหรับเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าจัดทาฉากเวทีและตกแต่งเวที ค่าจัดทา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่อง
เสียง แสง สี ค่าหลอดไฟฟ้าภายในงาน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-6 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

1,300,000

บาท

200,000

บาท

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น สาหรับจ่าย
เป็น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายสาหรับนัก
กีฬา ผู้ควบคุม และผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-3 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาเปตองที่ถูกต้อง สาหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-5 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จานวน

หน้า : 359/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

200,000

บาท

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
จานวน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง สาหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญและ
ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-1-8-4 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

200,000

บาท

โครงการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

จานวน

300,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่ถูกต้อง สาหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-4 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่ถูก
ต้อง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-5 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน ประชาชน ได้ออกกาลังกาย และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-2 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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จานวน

4,000,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าวัสดุ

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

920,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่า
หนังสือพิมพ์ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม น้ายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามัน
เบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ค่า
น้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคาเตอร์เพ
ลน ถุงประคบร้อนและเย็น นีโอเทป และอื่นๆ ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยากาจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ

จานวน

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้รักในการเล่น
กีฬา เป็นการนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้มีการแข่งขัน เก็บตัว ฝึกซ้อม จากผู้ฝึกสอน ที่มีความ
ชานาญ และเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ (ในประเทศและต่าง
ประเทศ) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สู่การแข่งขันระดับชาติต่อ
ไป สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน(ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
พิเศษ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-8-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป-ขยาย
ภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
วัสดุกีฬา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

10,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

4,150,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์เยาวชนฯ

จานวน

2,700,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้กับศูนย์เยาวชนฯ

จานวน

1,400,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับศูนย์เยาวชนฯ
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จานวน

50,000

บาท

รวม

36,954,000

บาท

รวม

4,421,000

บาท

รวม

4,421,000

บาท

จานวน

1,675,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

2,680,000

บาท

48,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้
แก่ฝ่ายศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน

รวม

31,809,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมฯ

50,000

บาท

รวม

31,050,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าแรง หรือค่าซ่อม
แซมและติดตั้งอุปกรณ์ ค่าจัดทาแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ายบอร์ด แถบ
เสียง(เทป)
คัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างผลิตรายการ สารคดี ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
ประจาของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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จานวน

100,000

บาท

โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าบุคลากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็น
ต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-5 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

500,000

บาท

15,000,000

บาท

โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-2-8-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดทา
ใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-3 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา

จานวน

1,350,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

2,100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
มหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-4 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-3 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จานวน

700,000

บาท

จานวน

2,600,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน
30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-5 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไปให้เบิกจ่ายเท่า
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-4 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-2 ลากับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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700,000

บาท

จานวน

4,500,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

299,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการประเพณีทาบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า จานวน
- หน้าโบสถ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไปให้เบิกจ่ายเท่า
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-6 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญและผู้มาร่วมกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.022-8-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่า
หนังสือพิมพ์ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย ชาม น้ายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ามัน
เบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยากาจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

150,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

310,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

80,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

324,000

บาท

รวม

324,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้กับพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ปั๊มน้า ขนาด 1,300 วัตต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้า ขนาด 1,300 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้ภายในบริเวณพุทธสถานเชิง
ท่า หน้าโบสถ์ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-2 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
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จานวน

14,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รถเข็นสามล้อโครงเหล็กพร้อมไม้รองรถเข็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นสามล้อโครงเหล็กพร้อมไม้รองรถ
เข็น จานวน 2 คัน คันละ 7,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
กีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.ล้อหน้าแม็กซ์ยางตัน
2.ล้อหลัง เป็นล้อมอเตอร์ไซค์
3.สามารถรับน้าหนักได้ 250 กิโลกรัม
4.โครงสร้างเหล็กแข็งแรง
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-1 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
อาสนะสงฆ์ฝังมุกลายไทยไม้สัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาสนะสงฆ์ฝังมุกลายไทยไม้สัก จานวน 10 ตัว ตัว
ละ 30,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เนื่อง
จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.038-1 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
(1) เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จานวน
400,000 บาท
- เพื่อเป็นการเชิดชูครูมนตรีที่เป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านดนตรี
ไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสาระการเรียนรู้วัฒนธรรมนาฎศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์ไทย และสืบทอดประเพณีทางดนตรีไทยให้แก่นักเรียนนัก
ศึกษาและประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดงานของ
มูลนิธิ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.02
-2-8-6 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

17,724,000

บาท

รวม

8,644,000

บาท

รวม

8,644,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน

จานวน

3,540,000

บาท

จานวน

248,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ให้แก่
พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ให้
แก่ลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้างในหน่วยงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในหน่วย
งาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

จานวน

138,000

บาท

จานวน

283,000

บาท

จานวน

4,302,000

บาท

จานวน

133,000

บาท

รวม

8,980,000

บาท

รวม

730,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาล ค่าสมนาคุณ ค่าอาหารนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ ที่มี
ความจาเป็นต้องจ่าย ฯลฯ เป็นต้น

30,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

500,000

บาท

200,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

2,500,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

500,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้า เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1,200,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

4,300,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทาความสะอาดบนสานักงาน โรง
พัสดุและโรงปรับปรุงคุณภาพน้า เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก
ฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะของ
สานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องยนต์ ฯลฯ
เป็นต้น

200,000

บาท

600,000

บาท

1,000,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาแรงงานทา
ของต่าง ๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายกระดาษไขแบบแปลน
งานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ส่งให้สานักการคลังดาเนินการจ้างเหมาและ
จัดเก็บหลักฐานประกอบกับการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮาร์ดดิสต์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้จัดทาป้ายชื่อซอยถนน ป้ายเขตเทศบาล
และป้ายอื่นๆ ที่จาเป็นของเทศบาล ดอกไม้พลาสติก และวัสดุอื่นๆที่ไม่
เข้าประเภท ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1,000,000

บาท

500,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,450,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

600,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (โรงพัสดุ) สานักการช่าง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

300,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงพัสดุสานักการช่าง
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

100,000

บาท

450,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสานักการช่าง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ค่าธรรมเนียม ค่า
สมาชิก ค่าขอใช้เลขหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบรายจ่ายอื่น

รวม

100,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาค้างจ่ายที่สานักการช่างรับผิดชอบ
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
จานวน

60,000

บาท

รวม

214,923,000

บาท

รวม

6,889,000

บาท

รวม

6,889,000

บาท

จานวน

6,750,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่ายที่สานักการช่างรับผิดชอบ
ค่าน้าประปาค้างจ่าย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายที่สานักการช่างรับผิดชอบ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานในหน่วยงาน

หน้า : 372/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง และระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า ซึ่งไม่
มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง

73,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการส่วนและหัวหน้า
ฝ่าย ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

66,000

บาท

รวม

840,000

บาท

รวม

300,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

300,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

50,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาแรงงานทาของ
ต่าง ๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายกระดาษไขแบบแปลนงาน
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ส่งให้สานักการคลังดาเนินการจ้างเหมาและจัด
เก็บหลักฐานประกอบกับการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่ใช้ในสานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้า เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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ค่าวัสดุ

รวม

290,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะของ
สานักการช่าง เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องยนต์ ฯลฯ
เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

50,000

บาท

40,000

บาท

รวม

207,194,000

บาท

รวม

207,194,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

10,160,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทาการชุมชนซอยทรายทอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 38/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า ผ 02-2-9-8 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ ประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1
กลาง (หลังสนามไดร์ฟกอล์ฟ)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ ประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1
กลาง (หลังสนามไดร์ฟกอล์ฟ) หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,493.00
ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภค
2. ก่อสร้างรั้วและซุ้มประตูทางเข้าสวนสาธารณะ
3. ก่อสร้างศาลาที่พัก
4. ก่อสร้างเวทีกิจกรรม
5. เครื่องออกกาลังกาย จานวน 27 ตัว
6. เครื่องเด็กเล่น จานวน 4 ชุด
7. เก้าอี้นั่ง จานวน 20 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 27/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-13,14 ลาดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า : 374/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

3,110,000

บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดบ่อดินศูนย์การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิง จานวน
อนุรักษ์ ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนี้
1. ถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ จานวนไม่น้อยกว่า 150,000
ลบ.เมตร
2. ขุดบ่อดินพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ลึกประมาณ 8 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 150,000 ลบ.เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 68/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-20 ลาดับที่ 29
- ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

4,500,000

บาท

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลประชา
นิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงลู่วิ่ง พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลประชา
นิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ EPDM กว้าง 3 เมตร ยาว 371
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร
2. ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ จานวน 20 ชุด ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 19/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-12 ลาดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

4,430,000

บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.
2. เก้าอี้นั่ง จานวน 144 ตัว พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 26/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-12,13 ลาดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน

หน้า : 375/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองอู่ตะเภา จากถนนรัตนาธิเบศร์ จานวน
ถึงคลองบางซื่อน้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างกาแพงกันดิน แบบเสาเข็มเดี่ยว (รวมทั้ง 2 ฝั่ง) เป็นความ
ยาวไม่น้อยกว่า 507.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 70/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-17 ลาดับที่ 21
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

11,000,000

บาท

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลองบางเขน-ซอย
ดวงมณี)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสาเข็มเดี่ยว เป็นความยาวไม่
น้อยกว่า 630.00 เมตร
- ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสาเข็มเดี่ยว เป็นความยาวไม่
น้อยกว่า 714.00 เมตร พร้อมทางเดินเท้า ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 71/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตาม และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-19 ลาดับที่ 27
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 28,575,580 บาท เงินราย
ได้ 375,420 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน

28,951,000

บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้าเซาะลารางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 34

จานวน

28,500,000

บาท

จานวน

8,247,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างเขื่อนกันน้าเซาะ ค.ส.ล. แบบเสาเข็มเดี่ยว (รวมทั้ง 2
ฝั่ง) เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 1,740.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 16/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-15 ลาดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองขุดข้างเทศบาลนครนนทบุรี ช่วงจาก
บ้านพักธนารักษ์นนทบุรีถึงคลองบางซื่อน้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างดาดคอนกรีตท้องคลอง เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 53/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-17 ลาดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

หน้า : 376/391

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. และท่อระบายน้า ซอยติวานนท์ 12 จานวน

4,200,000

บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 277.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,523.50 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อระบายน้าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว
ประมาณ 555.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 62/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-16 ลาดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยระหว่างซอย จานวน
ทรายทอง 26 และ 28
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 74.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 74.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 33/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-7 ลาดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

645,000

บาท

610,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเรวดี 8 แยก จานวน
ย่อย 4
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 47.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 94.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 108/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า : 377/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ จานวน
46
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร ความยาวประมาณ 145.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 942.50 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 290.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 114/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-6 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,300,000

บาท

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าบริเวณท้ายซอยจุฬาเกษม 11

จานวน

2,490,000

บาท

จานวน

20,300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างบ่อสูบน้า ขนาด 7.50x2.50x3.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 0.15
ลบ.ม./วินาที จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนทบุรี ที่ 72/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-15 ลาดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าข้างหมู่บ้านเดอะซิตี้
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งบานประตูระบายน้า ขนาด 2.10x3.00 เมตร พร้อม
มอเตอร์ไฟฟ้า
- ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 73/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-15,16 ลาดับที่ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า : 378/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าคลองบางธรณี บริเวณซอยไทยานนท์ 16

จานวน

18,500,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

22,140,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งบานประตูระบายน้า ขนาด 2.10 x 3.00 เมตร พร้อม
มอเตอร์ไฟฟ้า
- ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 34/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-14 ลาดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เพื่อจ่ายเงินชดเชย ให้แก่ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-18 ลาดับที่ 24
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการจ่ายเงินคืนค่าปรับงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
- เพื่อจ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-17 ลาดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่า
1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณถนนประชาชื่น-นนทบุรี
2. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณถนนประชาราษฎร์ท่าน้า
นนทบุรีและซอยศรีพรสวรรค์
3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณถนนติวานนท์ ซอย 3
(พิชยนันท์) และถนนเรวดี
- ปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05
เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
4. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณปากซอยถนนรัตนา
ธิเบศร์ ถนนติวานนท์ ถนนพิบูลสงคราม ถนนนนทบุรี 1 ถนนเลี่ยง
เมือง ถนนสามัคคี
5. ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณถนนในเขตชุมชนท่าทราย
และบางกระสอ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 23/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตาม และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-9 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

หน้า : 379/391

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยรัต จานวน
นาธิเบศร์ 8
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 18.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 83.25 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.00เมตร ยาวประมาณ 1,009.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,045.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล, ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 1,009.00 เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล, ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 9.00
เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 10/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-2,3 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

9,898,000

บาท

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. และก่อ จานวน
สร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 512.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 500.00 เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้า ขนาด 0.15 ลบ.ม/วินาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 2
เครื่อง และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 30/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-4 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

7,640,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

หน้า : 380/391

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. และก่อ จานวน
สร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ซอยรัตนาธิเบศร์ 18
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 130.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล, ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่น้อย
กว่า 115.00 เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้า ขนาด 0.15 ลบ.ม/วินาที จานวน 2 เครื่อง และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 31/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-5 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,800,000

บาท

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าสะพานข้ามคลองส่วย บริเวณปากซอย
จานวน
ประชาชื่น-นนทบุรี 9 และปากซอยถนนสามัคคี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณปากซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 9 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณปากซอยถนน
สามัคคี คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 36/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-8 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

483,000

บาท

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เกาะกลางถนนนนทบุรี 1 ตั้งแต่บริเวณ
จานวน
คลังเชื้อเพลิง กรมพลาธิการ-สามแยกสนามบินน้านนทบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เกาะกลางถนนนนทบุรี 1 ตั้งแต่
บริเวณคลังเชื้อเพลิงกรมพลาธิการ-สามแยกสนามบินน้านนทบุรี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เปลี่ยนเสาไฟฟ้าเหล็กเรียว เป็นเสาประติมากรรม จานวน 63
ต้น พร้อมเดินท่อร้อยสาย
2. เปลี่ยนจากโคมไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ เป็น
โคม LED ขนาด 150 วัตต์ จานวน 106 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 45/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-10 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

12,890,000

บาท

หน้า : 381/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

จานวน

850,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

โครงการรื้อถอนอาคารที่กระทาผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จานวน

200,000

บาท

โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูลสงคราม 1 (วัดปากน้า)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูลสงคราม 1 (วัดปากน้า) จานวน 1
ศาลา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 42/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-11 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูลสงคราม 2 (ใต้สะพานพระราม 5)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ปรับปรุงศาลาท่าน้าพิบูลสงคราม 2 (ใต้สะพานพระราม5
) จานวน 1 ศาลา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 44/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ ผ.02-2-9-11 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้เทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนอาคารที่กระทาผิดพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทาการรื้อถอนอาคารที่กระทาผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยเจ้าของอาคารไม่ดาเนินการรื้อถอนอาคาร
- เทศบาลจะทาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารที่กระทาผิด และเรียก
เก็บเงินจากเจ้าของอาคาร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ. 02-2-9-18 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

3,528,600

บาท

งบบุคลากร

รวม

2,222,200

บาท

รวม

2,222,200

บาท

จานวน

1,120,000

บาท

68,000

บาท

67,200

บาท

873,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่งที่ได้รับ เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน

หน้า : 382/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ เช่น เงินค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบบุคลากร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่า
สัตว์

94,000

บาท

รวม

1,274,000

บาท

รวม

34,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
โรงฆ่าสัตว์

34,000

บาท

รวม

1,100,000

บาท

จานวน

35,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน

15,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงในการจ้างหรือซ่อมแซมและ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเก็บ
ซากสัตว์ ค่าจ้างซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าสารวจ
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
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โครงการคลินิกสัตวแพทย์ เทศบาลนครนนทบุรี

จานวน

200,000

บาท

จานวน

550,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลโรคสัตว์
เลี้ยงของประชาชน ค่าเวชภัณฑ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม
และศัลยกรรม ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาคุมกาเนิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์อื่นๆฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-10-2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมกาเนิดประจาปี ตามวัด และแหล่งชุมชนต่าง ๆ ค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาคุมกาเนิด ค่าเวชภัณฑ์สาหรับวางยาสลบ ค่า
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามจานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ค่าวัสดุโฆษณาและเอกสารวิชาการในการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์
ให้ถูกวิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรณรงค์ควบคุมจานวน
ประชากรสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของทั่วพื้นที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-10-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่า
สัตว์
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จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

130,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่ง
พิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว เช่น ถังน้ายา กระดาษ
ชาระ สบู่ ไม้กวาด สายยางส่งน้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิด และเวชภัณฑ์ ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ เสื้อ รองเท้า ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

โครงการพัฒนาตลาดสด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทาสื่อ เอกสาร แผ่นพับ การตรวจสอบสารปน
เปื้อนในอาหาร และส่งตัวอย่างอาหารไปยังห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาตลาดสดให้สะอาดและได้มาตรฐาน ค่า
ใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด กลุ่มสตรี
แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชนและวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม
ในการรณรงค์ล้างตลาด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาตลาด
สด ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.021-10-2 ถึง 3 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
โรงฆ่าสัตว์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซี
ดี ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไขสาหรับเครื่องพิมพ์
ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสีและสีดาฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรง
ฆ่าสัตว์
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

20,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในคลินิกสัตว์แพทย์
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

จานวน

10,000

บาท

รวม

32,400

บาท

รวม

32,400

บาท

จานวน

32,400

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลา
สหรือเหล็ก จานวน 1 หลัง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ กลุ่ม
งานบริการสัตวแพทย์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- หลังคาสาเร็จรูป ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลม
พร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น
หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ผ.0310-2 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

497,027,840

บาท

รวม

497,027,840

บาท

รวม

497,027,840

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาใน
สังกัด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 13
สิงหาคม 2557 และตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่ออุดหนุนเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 17,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จานวน 518,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

17,518,000

บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ทางานให้แก่นายจ้าง โดยกฏหมายกาหนดให้นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นทุนในการจ่ายทดแทนให้แก่
ลูกจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
และหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่นบ 0023.5/ว 6536 ลงวัน
ที่ 28 ธันวาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในการดารงชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จัดตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-1-11
-1,2 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

500,000

บาท

348,817,200

บาท

งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสาหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนในการดารงชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้
พิการ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-1-11
-2 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

44,160,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มีความยากจนถูกทอดทิ้ง ขาด
ผู้อุปการะดูแล และบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อการยังชีพจ่ายเป็นเงินยัง
ชีพรายเดือน ๆ ละ 500 บาท ต่อราย จัดตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-1-11
-2,3 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จานวน 330,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

630,000

บาท

จานวน

32,051,200

บาท

จานวน

3,000,000

บาท

สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมและมีความจาเป็นที่จะต้องจ่าย จัดตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากรายได้ค่า
ปรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ทั้ง
จานวน สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการการจราจร โดยตั้งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ ที่กาหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทาป้าย สัญญาณ
ไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะดังกล่าว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

หน้า : 388/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จานวน

750,000

บาท

จานวน

3,045,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ
. 2555 โดยคานวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 1/6 ของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกิน
750,000 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เงิน 100 บาท ต้องนาส่งค่าบารุง 1/6 บาท
= 1/6 X 1/100 = 0.00167 บาท
รายรับทุกหมวดตามงบแสดงฐานะการเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 = 2,587,892,935.53 บาท
หัก – เงินอุดหนุนทั่วไป
= 637,355,950.00 บาท
– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 36,532,832.02
บาท
หักรวม
= 673,888,782.02 บาท
คงเหลือรายรับที่ต้องนามาคานวณส่งเป็นค่าบารุง ส.ท.ท.
= 2,587,892,935.53 - 673,888,782.02
= 1,914,004,153.51 บาท
ดังนั้นจะต้องนาส่งค่าบารุง ส.ท.ท.
= 1,914,004,153.51 X 0.00167 บาท
= 3,196,386.94 บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง 750,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
- ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียนเทพประทานพร
- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ จานวน 2,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุบริเวณตลาดท่าน้า
นนทบุรี อาคารพาณิชย์ จานวน 124 คูหาตลาดช่วงแรก ตลาดช่วง
กลาง ตลาดช่วงหลัง ส้วม และท่าเทียบเรือ ตั้งจ่ายตามหนังสือสานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ที่ กค 0311.23/662 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง การต่อสัญญาเช่าและสิ่งก่อสร้าง บัญชีตารางคานวณ การกาหนด
อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ปี 2562-2563 โดยปรับค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จานวน 5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณ
โรงเรียนเทพประทานพร
- ค่าประกันอัคคีภัย จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับอาคาร
ราชพัสดุเทศบาลเช่าบริเวณตลาดท่าน้านนทบุรี อาคาร
พาณิชย์ จานวน 124 คูหา ตลาดช่วงแรก ตลาดช่วงกลาง ตลาดช่วง
หลัง ส้วม และท่าเทียบเรือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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จานวน

350,000

บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ทั้ง 5 ตาบล จัดตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-1-11
-1 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1,488,000

บาท

250,000

บาท

เงินทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่องหลัก
เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทุนการศึกษาจากฐานรายได้ทุกประเภท รวมถึง
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนามาจัดทางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคานวณการตั้งงบประมาณ โดย
งบประมาณรายได้เกินกว่า 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละ
ไม่เกิน 2% สาหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกาพร้า เด็กยากจน และคนพิการในท้องถิ่น ต้อง
เป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า แต่
ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ระดับ ปวส. – ระดับปริญญาตรี)
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกประเภทที่ต้องนามาจัดทางบ
ประมาณ = 2,551,360,103.51 บาท
คานวณตั้งจ่ายได้ 2,551,360,103.51 x 2%
= 51,027,202.07 บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง จานวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ระดับ ปวส. จานวน 10 ทุน ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็น
เงิน 200,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 5 ทุน ๆ ละ ไม่เกิน 30,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ข้าราชการครู พนักงานครู พนักงาน
จ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ข้าราชการบานาญ (ครู) พนักงาน
บานาญ(ครู) ที่ถึงแก่ความตาย จัดตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จานวน

หน้า : 390/391

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ในปีที่จัดทางบประมาณทุกหมวด
ทุกประเภท ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท ซึ่งคานวณตั้งจ่าย ดังนี้
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 2,475,000,000 บาท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
746,608,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
บาท
พันธบัตรและเงินกู้
บาท
หักรวม
จานวน
746,608,000 บาท
คงเหลือประมาณการรายรับที่ต้องนามาคานวณ 1,728,392,000
ส่งสมทบ กบท. = 34,640,000 บาท
ดังนั้นจะต้องนาส่งค่าสมทบ กบท. = (1,728,392,000 x 2)/100 บาท
= 34,567,840 บาท
จึงตั้งจ่ายไว้
34,567,840 บาท
จัดตั้งตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือ
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จานวน

34,567,840

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มิใช่ตาแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
เหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2532 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ตั้งไว้ตามที่ต้องจ่ายจริง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

4,000,000

บาท

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จัดตั้ง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5,860,000

บาท

30,000

บาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของลูกจ้างประจาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 6%
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3%) จัดตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จานวน

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:17

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

หน้า : 391/391

10,600

บาท

หน้า : 1/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบานาญ
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง

10,600
5,860,000
250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร
ค่าบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
เงินค่าเช่า ค่า
ธรรมเนียมการต่อ
สัญญาเช่าอาคารราช
พัสดุ

งบกลาง

งบกลาง

เงินทุนการศึกษา
สาหรับเด็กนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส
เงินสนับสนุนงบ
ประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพสาหรับลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

3,000,000

750,000

3,045,000

350,000

1,488,000

630,000
17,518,000
348,817,200

30,000

500,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 2/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบานาญ
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

10,600
5,860,000
250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร
ค่าบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
เงินค่าเช่า ค่า
ธรรมเนียมการต่อ
สัญญาเช่าอาคารราช
พัสดุ

งบกลาง

งบกลาง

เงินทุนการศึกษา
สาหรับเด็กนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส
เงินสนับสนุนงบ
ประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพสาหรับลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

3,000,000

750,000

3,045,000

350,000

1,488,000

630,000
17,518,000
348,817,200

30,000

500,000

หน้า : 3/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

34,567,840

สารองจ่าย

32,051,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

44,160,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

4,000,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

873,000

4,302,000

9,223,000

4,543,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน

114,249,000

781,000

16,939,000

80,000
68,000

321,000

137,000

131,200

529,000

3,183,000

94,000

133,000

271,000

207,000

12,315,000

1,110,000

1,120,000

10,290,000

5,202,000

6,073,000

25,568,000

1,234,000

37,378,000

เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

283,000

9,512,000

เงินประจาตาแหน่ง

67,200

204,000

121,200

139,200

332,000

18,000

1,079,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

34,000

500,000

150,000

130,000

955,000

50,000

500,000

ค่าเบี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

20,000,000

หน้า : 4/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

34,567,840

สารองจ่าย

32,051,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ

44,160,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

4,000,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

480,000

480,000

5,799,000

5,799,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

900,000

900,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

2,133,000

2,133,000

480,000

480,000

40,178,000

252,509,000

18,000

98,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

39,988,000

21,433,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

9,305,000

480,000

2,521,600

16,675,800

2,649,800

1,477,000

2,124,300

20,381,100

เงินเดือนพนักงาน

91,192,000

17,367,000

56,350,900

251,774,900

เงินวิทยฐานะ

11,789,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

11,789,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

870,000

1,433,000

1,431,000

13,529,000

เงินประจาตาแหน่ง

691,200

126,000

1,432,400

4,210,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

425,000

255,000

651,200

3,650,200

59,700

59,700

36,270,000

56,992,000

ค่าเบี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

512,000

180,000

หน้า : 5/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล
ประจาปี 2562
(Annual Report)
ค่าจ้างเหมางานบารุง
รักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทา
โครงการประชา
สัมพันธ์ผลงานเทศบาล
นครนนทบุรี
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และเครื่องแม่
ข่าย
ค่าจ้างเหมาทาวารสาร
เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าจ้างเหมานาเข้า
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการช่าง
และด้านสาธารณสุข
พร้อมการพัฒนาข้อมูล
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษา
ห้องควบคุมเครื่องแม่
ข่าย(ห้อง Server)

แผนงานสาธารณ
สุข

35,000

500,000

400,000

500,000

26,500,000

150,000

70,000

900,000

6,600,000

550,000

86,100,000

200,000

11,100,000

หน้า : 6/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

36,000
810,000

2,310,000

4,000,000

35,240,000

7,100,000

6,800,000

22,437,000

141,822,000

ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล
ประจาปี 2562
(Annual Report)

1,670,000

1,670,000

ค่าจ้างเหมางานบารุง
รักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,000,000

2,000,000

ค่าจ้างเหมาจัดทา
โครงการประชา
สัมพันธ์ผลงานเทศบาล
นครนนทบุรี

2,300,000

2,300,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และเครื่องแม่
ข่าย

1,000,000

1,000,000

ค่าจ้างเหมาทาวารสาร
เทศบาลนครนนทบุรี

3,800,000

3,800,000

ค่าจ้างเหมานาเข้า
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการช่าง
และด้านสาธารณสุข
พร้อมการพัฒนาข้อมูล

6,000,000

6,000,000

ค่าจ้างเหมาบารุงรักษา
ห้องควบคุมเครื่องแม่
ข่าย(ห้อง Server)

1,150,000

1,150,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

งบดาเนินงาน

รวม

หน้า : 7/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าจ้างเหมาย้ายระบบ
ให้บริการประชาชน
ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ให้
อยู่ในรูปแบบไพรเวท
คลาวด์ (Portal)
ค่าต่ออายุการใช้งาน
แอนตี้ไวรัส
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

35,240,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000

15,000

600,000

700,000

500,000

380,000

100,000

1,600,000

หน้า : 8/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าจ้างเหมาย้ายระบบ
ให้บริการประชาชน
ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ให้
อยู่ในรูปแบบไพรเวท
คลาวด์ (Portal)
ค่าต่ออายุการใช้งาน
แอนตี้ไวรัส
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

5,000,000

5,000,000

850,000

850,000

1,100,000

1,100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

35,240,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส

2,000,000

2,000,000

12,000

12,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000,000

15,000

1,350,000

550,000

6,420,000

12,200,000

หน้า : 9/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พานพุ่มเงินพุ่มทอง
และพวงมาลา ฯลฯ
ค่าภาษีถอนคืน
โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ – เนตรนารี
(สามัญรุ่นใหญ่)
โครงการเข้าร่วม
นิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการแข่งขันคน
เก่งระดับประเทศ
โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการแข่งขันเรือ
พื้นบ้านและประเพณี
แห่เรือชักพระคลอง
บางเขน

100,000

โครงการคลินิก
สัตวแพทย์ เทศบาล
นครนนทบุรี

200,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคจากสัตว์สู่
คน

550,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 10/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พานพุ่มเงินพุ่มทอง
และพวงมาลา ฯลฯ

15,000

15,000

ค่าภาษีถอนคืน

10,000

10,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

150,000

150,000

โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ – เนตรนารี
(สามัญรุ่นใหญ่)

1,500,000

1,500,000

โครงการเข้าร่วม
นิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล

2,000,000

2,000,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี

500,000

500,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย

3,000,000

3,000,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000,000

5,000,000

โครงการแข่งขันคน
เก่งระดับประเทศ

100,000

100,000

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

150,000

150,000

โครงการแข่งขันเรือ
พื้นบ้านและประเพณี
แห่เรือชักพระคลอง
บางเขน

100,000

โครงการคลินิก
สัตวแพทย์ เทศบาล
นครนนทบุรี

200,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคจากสัตว์สู่
คน

550,000

หน้า : 11/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น
โครงการค่ายพุทธ
ศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

500,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

500,000

โครงการเครือข่ายคุ้ม
ครองสังคม
โครงการงานประเพณี
แข่งเรือชิงถ้วยพระราช
ทาน

500,000

15,000,000

โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน
อนุบาล
โครงการจัดการแข่ง
ขันเปตองนครนนท์ทัว
นาเม้น

1,000,000

700,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตซอลนครนนท์
แชมเปี้ยนชิพ

1,000,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลนครนนท์
คัพ

1,000,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันวอลเลย์บอลนคร
นนท์ทัวร์นาเม้น

1,000,000

โครงการจัดการมูล
ฝอยอย่างยั่งยืน
โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเทียนพรรษา
และประเพณีแห่เทียน
พรรษา

2,000,000

1,350,000

หน้า : 12/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น

แผนงานการศึกษา

400,000

400,000

500,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

500,000

โครงการเครือข่ายคุ้ม
ครองสังคม

500,000

โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

โครงการค่ายพุทธ
ศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

โครงการงานประเพณี
แข่งเรือชิงถ้วยพระราช
ทาน

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน
อนุบาล
โครงการจัดการแข่ง
ขันเปตองนครนนท์ทัว
นาเม้น

15,000,000

1,100,000

1,100,000

1,000,000

700,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตซอลนครนนท์
แชมเปี้ยนชิพ

1,000,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลนครนนท์
คัพ

1,000,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันวอลเลย์บอลนคร
นนท์ทัวร์นาเม้น

1,000,000

โครงการจัดการมูล
ฝอยอย่างยั่งยืน

2,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเทียนพรรษา
และประเพณีแห่เทียน
พรรษา

1,350,000

หน้า : 13/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนแห่งชาติ

150,000

โครงการจัดค่าย
เยาวชนภาคฤดูร้อน

800,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง
โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

2,100,000
700,000

โครงการจัดงานวันครู
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
สมโภชศาลหลักเมือง

2,600,000

โครงการจัดตั้งระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน เทศบาลนคร
นนทบุรี

1,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามปัญหา
มลพิษทางน้า

500,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษา
โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

200,000

โครงการจัดอบรม
ประชุมประชาคม
ชุมชนนครนนทบุรี
โครงการชุมชนคลอง
สวย น้าใส

1,500,000

หน้า : 14/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนแห่งชาติ

150,000

โครงการจัดค่าย
เยาวชนภาคฤดูร้อน

800,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

2,100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
โครงการจัดงานวันครู
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

700,000
120,000

120,000

2,500,000

2,500,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

100,000

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

100,000

โครงการจัดงาน
สมโภชศาลหลักเมือง

2,600,000

โครงการจัดตั้งระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน เทศบาลนคร
นนทบุรี

1,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามปัญหา
มลพิษทางน้า
โครงการจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษา

500,000

200,000

200,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่นๆ
โครงการจัดอบรม
ประชุมประชาคม
ชุมชนนครนนทบุรี
โครงการชุมชนคลอง
สวย น้าใส

200,000

200,000

200,000

1,500,000

หน้า : 15/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชนต้านสารเสพ
ติด

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

1,300,000

โครงการเด็กไทยใส่ใจ
การอ่าน
โครงการต้นกล้าชุมชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

500,000

โครงการตรวจคัด
กรองสภาวะสุขภาพ
"มหกรรมสุขภาพเพื่อ
ประชาชน"

500,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
นนทบุรี
โครงการถังดักไขมัน
เพื่อคืนความใสให้คู
คลอง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

300,000

โครงการนครนนท์สู่
เมืองคาร์บอนต่า
โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการประกวด
ชุมชนดีเด่น

1,000,000
800,000
200,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในและภายนอก
โครงการประชา
สัมพันธ์การชาระภาษี
ท้องถิ่น
โครงการประชา
สัมพันธ์ระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน
โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนและผู้
นาท้องถิ่น

100,000

หน้า : 16/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชนต้านสารเสพ
ติด
โครงการเด็กไทยใส่ใจ
การอ่าน

1,300,000

100,000

100,000

โครงการต้นกล้าชุมชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

500,000

โครงการตรวจคัด
กรองสภาวะสุขภาพ
"มหกรรมสุขภาพเพื่อ
ประชาชน"

500,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
นนทบุรี

1,000,000

โครงการถังดักไขมัน
เพื่อคืนความใสให้คู
คลอง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000

300,000

โครงการนครนนท์สู่
เมืองคาร์บอนต่า

1,000,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

800,000

โครงการประกวด
ชุมชนดีเด่น

200,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในและภายนอก

100,000

100,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การชาระภาษี
ท้องถิ่น

800,000

800,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน

300,000

300,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนและผู้
นาท้องถิ่น

100,000

หน้า : 17/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการประเพณีทา
บุญห่มผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถ พุทธ
สถานเชิงท่า - หน้า
โบสถ์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

700,000

โครงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

2,600,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

200,000

โครงการป้องกันและ
บาบัดการติดสารเสพ
ติด

1,700,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเผยแพร่
ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ

200,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล
โครงการฝึกทักษะกีฬา
เปตองขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

300,000

โครงการฝึกอบรมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับพนักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า : 18/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการประเพณีทา
บุญห่มผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถ พุทธ
สถานเชิงท่า - หน้า
โบสถ์
โครงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ค่าใช้สอย

700,000

80,000

80,000

โครงการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

2,600,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

200,000

โครงการป้องกันและ
บาบัดการติดสารเสพ
ติด

1,700,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
งบดาเนินงาน

รวม

200,000

200,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ
โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล

200,000

300,000

300,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
เปตองขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

300,000

โครงการฝึกอบรมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับพนักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1,000,000

1,000,000

หน้า : 19/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานชุมชน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

4,500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสาหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
ช่าง

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
ศิลปะ

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
สุขภาพ

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
โหราศาสตร์

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
อาหาร

100,000

โครงการเฝ้าระวังด้าน
การสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

300,000

โครงการเฝ้าระวัง
ปัญหามลพิษทางน้า
จากสถานประกอบการ

500,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนราคาญ

200,000

หน้า : 20/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานชุมชน
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสาหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

4,500,000

3,000,000

3,000,000

800,000

800,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
ช่าง

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
ศิลปะ

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
สุขภาพ

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
โหราศาสตร์

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ด้าน
อาหาร

100,000

โครงการเฝ้าระวังด้าน
การสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

300,000

โครงการเฝ้าระวัง
ปัญหามลพิษทางน้า
จากสถานประกอบการ

500,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนราคาญ

200,000

หน้า : 21/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการพัฒนาการ
บริหารงานการศึกษา
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
โครงการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้ที่เกี่ยว
ข้อง
โครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
โครงการพัฒนาตลาด
สด
โครงการพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีม
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัต
กรรมทางการศึกษา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนการส
อน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ "ด้านการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
และการดูแลบารุง
รักษาทรัพย์สิน"
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
งานบุคคล พนักงานครู
เทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้อง "การ
จัดเก็บผลงาน"
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนมุ่งสู่อาชีพ
โครงการพัฒนาส่ง
เสริมทักษะทางด้าน
กีฬามุ่งสู่สากล

200,000

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 22/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการพัฒนาการ
บริหารงานการศึกษา
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

70,000

70,000

โครงการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้ที่เกี่ยว
ข้อง

300,000

300,000

โครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

1,260,000

1,260,000

โครงการพัฒนาตลาด
สด

200,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

5,000,000

5,000,000

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัต
กรรมทางการศึกษา

200,000

200,000

โครงการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนการส
อน

150,000

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ "ด้านการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
และการดูแลบารุง
รักษาทรัพย์สิน"

200,000

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
งานบุคคล พนักงานครู
เทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้อง "การ
จัดเก็บผลงาน"

120,000

120,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนมุ่งสู่อาชีพ

100,000

100,000

3,000,000

3,000,000

โครงการพัฒนาส่ง
เสริมทักษะทางด้าน
กีฬามุ่งสู่สากล

หน้า : 23/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการค้าตามพ
รบ. การสาธารณสุข พ
.ศ.2535

แผนงานสาธารณ
สุข

300,000

โครงการพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นครนนท์ 12 ประชา
นิเวศน์ 3
โครงการยกย่องผู้
บาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

120,000

โครงการยกย่องพ่อดี
เด่น

400,000

โครงการยกย่องแม่ดี
เด่น

400,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและระดับ
ปฐมวัย
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

1,000,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานส้วม
สาธารณะ

200,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาท้องถิ่น

500,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

150,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาด

1,000,000

โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและนอก
ประเทศ
โครงการศึกษาดูงาน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

100,000

หน้า : 24/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการค้าตามพ
รบ. การสาธารณสุข พ
.ศ.2535
โครงการพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นครนนท์ 12 ประชา
นิเวศน์ 3

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

300,000

300,000

โครงการยกย่องผู้
บาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

120,000

โครงการยกย่องพ่อดี
เด่น

400,000

โครงการยกย่องแม่ดี
เด่น

400,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและระดับ
ปฐมวัย
งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

300,000

300,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

1,000,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานส้วม
สาธารณะ

200,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาท้องถิ่น

500,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

150,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาด

1,000,000

โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและนอก
ประเทศ
โครงการศึกษาดูงาน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

7,000,000

7,000,000

100,000

หน้า : 25/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลนคร
นนทบุรี
โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมภายในศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

500,000

250,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

500,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

4,500,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
โครงการส่งเสริม
บทบาทผู้นาสตรี

100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชน

300,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

500,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่กีฬา
อาชีพ
โครงการส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

4,000,000

50,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลนคร
นนทบุรี

500,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมภายในศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติ

250,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

500,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

50,000

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

4,500,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

2,000,000

2,000,000

โครงการส่งเสริม
บทบาทผู้นาสตรี

100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชน

300,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

500,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้

150,000

150,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่กีฬา
อาชีพ

4,000,000

โครงการส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทา
ประชาคมแผนชุมชน
ในระดับพื้นที่

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

500,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยทางาน

300,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
สุข

1,000,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยแม่และ
เด็ก

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน

200,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตของ
เด็กวัยเรียน

200,000

โครงการสถาน
ประกอบการรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสร้างเครือ
ข่ายช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

150,000

โครงการสร้างเครือ
ข่ายในการจัดการ
ศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส
โครงการสร้างจิตสานึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมของท้องถิ่น

500,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

2,500,000

โครงการสารวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล

หน้า : 28/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทา
ประชาคมแผนชุมชน
ในระดับพื้นที่

500,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยทางาน

300,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยแม่และ
เด็ก

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน

200,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตของ
เด็กวัยเรียน

200,000

โครงการสถาน
ประกอบการรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

38,158,800

38,158,800

โครงการสร้างเครือ
ข่ายช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
โครงการสร้างเครือ
ข่ายในการจัดการ
ศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส

150,000

50,000

50,000

โครงการสร้างจิตสานึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมของท้องถิ่น

500,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

2,500,000

โครงการสารวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล

2,000,000

2,000,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการสารวจและจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกอง
ทุุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

150,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันโรค

100,000

โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และหน่วย
เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย

500,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้
ไร้ที่พึ่งฯ
โครงการอบรม
กฏหมายสาหรับ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยว
ข้อง
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น
โครงการอบรมยุว
บรรณารักษ์

3,000,000

หน้า : 30/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสารวจและจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกอง
ทุุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

150,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชน

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

100,000

100,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันโรค

100,000

โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และหน่วย
เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย

500,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้
ไร้ที่พึ่งฯ
โครงการอบรม
กฏหมายสาหรับ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยว
ข้อง

3,000,000

120,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น
โครงการอบรมยุว
บรรณารักษ์

120,000

5,000,000

100,000

5,000,000

100,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอาหารกลาง
วัน

ค่าใช้สอย

โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐบาล
หรือองค์กร เอกชน ใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย

100,000

3,000,000

600,000

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

1,250,000

20,000

38,600,000

100,000

6,178,000

2,750,000

200,000
115,000

650,000

250,000

300,000

11,600,000

1,000,000

110,000

280,000

880,000

150,000

1,600,000

69,000

50,000

5,100,000

5,000

330,000

850,000

500,000

60,700,000

80,000

6,300,000

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบดาเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000

1,040,000

วัสดุกีฬา

1,400,000

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

200,000

5,000

100,000

3,000

1,050,000

30,000

1,500,000

5,700,000

70,000

3,000,000

20,000
700,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

20,000

1,200,000
500,000

40,000

50,000

22,100,000

40,000

30,000

200,000

20,000

200,000

150,000

400,000

3,900,000

100,000

1,100,000

2,100,000

150,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการอาหารกลาง
วัน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

16,200,000

16,200,000

โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐบาล
หรือองค์กร เอกชน ใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น

100,000

เงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา

300,000

300,000

1,550,000

8,300,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

1,060,000

250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,100,000

550,000

1,045,000

15,610,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

2,020,000

450,000

5,600,000

12,110,000

15,000

15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา

6,493,000

1,500,000

2,350,000

2,950,000

71,340,000

355,000

405,000
600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

240,000

55,000

600,000
694,000

9,387,000

225,000

7,700,000

29,018,420

วัสดุการเกษตร

260,000

วัสดุก่อสร้าง

215,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

29,018,420
5,000

3,355,000

20,000

111,800

23,241,800

175,000

35,000

1,113,000

1,813,000

1,450,000

800,000

5,000,000

14,120,000

วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

4,280,000

489,000

895,000

วัสดุสานักงาน

65,478,000

155,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

5,800,000

295,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

รวม

700,000
2,520,000

3,450,000
2,520,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

450,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

300,000

1,480,000

ค่าไฟฟ้า

600,000

2,900,000

155,000

50,000

1,800,000

800,000

50,000

14,700,000

10,000,000
6,000

10,000

100,000

130,000

80,000

90,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
(1) ตู้คอนเทนเนอร์
เคลื่อนที่

1,771,900

(1)เครื่องดูดฝุ่น
(10) เครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000
BTU พร้อมติดตั้ง
(2) ชั้นวางของ แบบ
32 ช่อง
(2) ตู้เก็บอุปกรณ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(2) พัดลมไอน้า

534,000

(3) เครื่องปรับอากาศ
เคลื่อนที่

160,500

(3) ตู้ไม้ 9 ช่อง
(3) พัดลมโคจร ขนาด
ใบพัด 18 นิ้ว
(4) เก้าอี้บุนวมขา
เหล็ก
(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้
(4) พัดลม
อุตสาหกรรม แบบตั้ง
พื้น
(5) เครื่องขัดพื้น

แผนงานสาธารณ
สุข

50,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

140,000

หน้า : 34/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

360,000

1,970,000

2,985,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

1,720,000

1,158,500

7,308,500

ค่าไฟฟ้า

5,700,000

19,625,000

53,575,000

1,990,000

1,996,000

770,000

1,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

180,000

รวม

ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

50,000

(1) ตู้คอนเทนเนอร์
เคลื่อนที่
(1)เครื่องดูดฝุ่น

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

50,000
1,771,900

14,000

14,000

(10) เครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000
BTU พร้อมติดตั้ง

1,222,000

1,222,000

(2) ชั้นวางของ แบบ
32 ช่อง

32,000

32,000

(2) ตู้เก็บอุปกรณ์

50,000

50,000

(2) พัดลมไอน้า

534,000

(3) เครื่องปรับอากาศ
เคลื่อนที่

160,500

(3) ตู้ไม้ 9 ช่อง

60,000

60,000

(3) พัดลมโคจร ขนาด
ใบพัด 18 นิ้ว

88,200

88,200

(4) เก้าอี้บุนวมขา
เหล็ก

180,000

180,000

(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้

308,000

308,000

(4) พัดลม
อุตสาหกรรม แบบตั้ง
พื้น
(5) เครื่องขัดพื้น

30,000
20,000

20,000

หน้า : 35/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
(5) เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา
และสี)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

450,000

(5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส
(6) เครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
ระบบ 2 ภาษา
(6) เก้าอี้เหล็กบุนวม
แบบมาตรฐานพร้อม
ผ้าคลุม

900,000

(6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส
(7) ตู้เก็บเอกสารไม้ 4
ชั้น

9,900

(7) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส
(8) โต๊ะประชุม
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

21,000

(8) โต๊ะพับอเนกประ
สงค์ขาสแตนเลส
(9) เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (ระบบ
Inverter)
(9) ฉากกั้นห้อง (พา
ร์ทิชั่น)

37,000

1. ตู้ไม้ใส่เอกสาร
2. ตู้ไม้ใส่เอกสาร
กระดาน Flipboard
เก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง

36,000

เก้าอี้ผู้บริหาร
เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

8,500

เก้าอี้สแตนเลส ไม่มีล้อ

8,000

เก้าอี้สานักงาน

หน้า : 36/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

(5) เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา
และสี)
(5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส
(6) เครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
ระบบ 2 ภาษา

450,000

857,500

857,500

44,000

44,000

(6) เก้าอี้เหล็กบุนวม
แบบมาตรฐานพร้อม
ผ้าคลุม
(6) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส

900,000

360,000

360,000

(7) ตู้เก็บเอกสารไม้ 4
ชั้น
(7) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส
แตนเลส

9,900
195,000

195,000

(8) โต๊ะประชุม
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

21,000

(8) โต๊ะพับอเนกประ
สงค์ขาสแตนเลส

66,000

66,000

(9) เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (ระบบ
Inverter)

139,200

139,200

(9) ฉากกั้นห้อง (พา
ร์ทิชั่น)

37,000

1. ตู้ไม้ใส่เอกสาร

208,000

208,000

2. ตู้ไม้ใส่เอกสาร

114,500

114,500

กระดาน Flipboard

17,000

17,000

เก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง
เก้าอี้ผู้บริหาร

36,000
30,000

30,000

เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

8,500

เก้าอี้สแตนเลส ไม่มีล้อ

8,000

เก้าอี้สานักงาน

17,500

17,500

หน้า : 37/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เก้าอี้สานักงาน ขาอลู
มิเนียม
เครื่อง
SMARTCARD
READER

8,400

เครื่องเข้าเล่ม
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องเคลือบบัตร
ขนาด A4

16,000

เครื่องเจาะกระดาษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)
เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา
และสี)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทาลายเอกสาร
(แบบตัดตรง)
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

10,000

เครื่องโทรสาร
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา
เครื่องนับธนบัตร แบบ
ตั้งพื้น
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ระบบ Inverter
ขนาด 20,000 บีทียู

83,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ระบบ Inverter
ขนาด 36,000 บีทียู

166,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด
12,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแขวน

24,200

หน้า : 38/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เก้าอี้สานักงาน ขาอลู
มิเนียม

30,000

เครื่อง
SMARTCARD
READER
เครื่องเข้าเล่ม
เครื่องเคลือบบัตร

18,000

18,000

5,000

5,000
16,000

เครื่องเจาะกระดาษ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

30,000

8,400

เครื่องเคลือบบัตร
ขนาด A4

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา)

รวม

8,000
120,000

8,000
120,000

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา
และสี)

450,000

450,000

เครื่องทาลายเอกสาร
(แบบตัดตรง)

120,000

120,000

5,250

15,250

เครื่องโทรสาร

30,000

30,000

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

30,000

30,000

เครื่องนับธนบัตร แบบ
ตั้งพื้น

75,000

75,000

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ระบบ Inverter
ขนาด 20,000 บีทียู

83,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ระบบ Inverter
ขนาด 36,000 บีทียู

166,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด
12,000 บีทียู

24,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแขวน

43,400

43,400

หน้า : 39/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู

112,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแบบ
แขวน ขนาด 13,000
บีทียู

69,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น
ขนาด 44,000 บีทียู

58,000

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล

180,000

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ
ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่า
กว่า 500 ซีเอ็มเอฟ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นเหล็กวางของ ขนาด
ไม่น้อยกว่า
150x60x250 ซม.
ชั้นเหล็กวางของ ขนาด
ไม่น้อยกว่า
200x60x250 ซม.
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เปิด
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 ซม. ยาว 60
ซม. สูง 55 ซม.
ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า ลึก 40 ซม. ยาว
80 ซม. สูง 84 ซม.
ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบ
โล่ง
ตู้นิรภัย (ตู้เซพ)
ตู้ไม้บานเลื่อน

470,000

หน้า : 40/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู

112,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแบบ
แขวน ขนาด 13,000
บีทียู

69,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น
ขนาด 44,000 บีทียู

58,000

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

23,000

เครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล
51,000

150,000

เครื่องฟอกอากาศ
ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่า
กว่า 500 ซีเอ็มเอฟ
ค่าครุภัณฑ์

23,000
180,000

เครื่องฟอกอากาศ

งบลงทุน

รวม

201,000

470,000

ชั้นเหล็กวางของ ขนาด
ไม่น้อยกว่า
150x60x250 ซม.

38,500

38,500

ชั้นเหล็กวางของ ขนาด
ไม่น้อยกว่า
200x60x250 ซม.

35,200

35,200

ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เปิด

45,000

45,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 ซม. ยาว 60
ซม. สูง 55 ซม.

31,500

31,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า ลึก 40 ซม. ยาว
80 ซม. สูง 84 ซม.

65,000

65,000

ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบ
โล่ง
ตู้นิรภัย (ตู้เซพ)
ตู้ไม้บานเลื่อน

8,000

8,000

20,000

20,000
31,000

31,000

หน้า : 41/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
(แบบ 4 ลิ้นชัก)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3
ชั้น
ตู้เหล็กบานทึบ
ตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2
บาน
ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 179 x 40 x 88
ซม.
โต๊ะทางาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพร้อมเก้าอี้
โต๊ะพับอเนกประสงค์
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก
ที่วางหนังสือพิมพ์
โทรศัพท์พื้นฐาน แบบ
ไร้สาย
ปั๊มน้า ขนาด 1,300
วัตต์

10,000

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18
นิ้ว
รถเข็น
รถเข็นสามล้อโครง
เหล็กพร้อมไม้รองรถ
เข็น
รถเข็นอเนกประสงค์

14,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 42/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

39,500
11,200

39,500
11,200

42,500

42,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
(แบบ 4 ลิ้นชัก)

39,500

39,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3
ชั้น

80,000

80,000

ตู้เหล็กบานทึบ

5,500

5,500

ตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2
บาน

5,500

5,500

38,700

38,700

โต๊ะทางาน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 179 x 40 x 88
ซม.

งบลงทุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โต๊ะพร้อมเก้าอี้
โต๊ะพับอเนกประสงค์

10,000

10,000

7,000

7,000

15,600

15,600

โต๊ะหมู่บูชา

10,000

10,000

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก

17,000

17,000

ที่วางหนังสือพิมพ์

8,000

8,000

โทรศัพท์พื้นฐาน แบบ
ไร้สาย

8,000

8,000

ปั๊มน้า ขนาด 1,300
วัตต์
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18
นิ้ว
รถเข็น

10,000
20,000

20,000
6,000

รถเข็นสามล้อโครง
เหล็กพร้อมไม้รองรถ
เข็น
รถเข็นอเนกประสงค์

6,000
14,000

20,000

20,000

หน้า : 43/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อาสนะสงฆ์ฝังมุกลาย
ไทยไม้สัก

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ
300,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

183,200

(1) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(10) อุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1,400

(11) โปรแกรม
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ArcGIS
for Desktop
Standard

475,600

(2) เครื่องสารองไฟ
ขนาด 1 kVA

11,600

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
(3) เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2
(27 หน้า/นาที)
(4) เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

27,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 44/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อาสนะสงฆ์ฝังมุกลาย
ไทยไม้สัก

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

300,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
(1) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

183,200

45,800

(10) อุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

45,800

1,400

(11) โปรแกรม
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ArcGIS
for Desktop
Standard

475,600

(2) เครื่องสารองไฟ
ขนาด 1 kVA

11,600

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

5,800

5,800

(3) เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

30,100

30,100

(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2
(27 หน้า/นาที)
(4) เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

27,000

5,200

5,200

หน้า : 45/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
(4) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

75,600

(5) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(5) เครื่องสารองไฟ
ขนาด 2 kVA

48,000

(6) เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์/ชนิด LED สี

30,000

(6) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(7) เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

37,800

(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สาหรับ
กระดาษ A3

108,000

(9) เครื่องพิมพ์และ
สแกนเอกสารแผนที่
ขนาดใหญ่

300,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้งบริเวณท่าน้า
นนทบุรี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง ตามจุดต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง บริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 46/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:41

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

(4) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
(5) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ค่าครุภัณฑ์

75,600

229,600

229,600

(5) เครื่องสารองไฟ
ขนาด 2 kVA

48,000

(6) เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์/ชนิด LED สี

30,000

(6) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

งบลงทุน

รวม

17,500

17,500

(7) เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

37,800

(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สาหรับ
กระดาษ A3

108,000

(9) เครื่องพิมพ์และ
สแกนเอกสารแผนที่
ขนาดใหญ่

300,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้งบริเวณท่าน้า
นนทบุรี

4,511,000

4,511,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง ตามจุดต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

50,000,000

50,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง บริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดนนทบุรี

16,880,000

16,880,000

หน้า : 47/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ All
in one สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

91,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

459,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
*(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน

98,400

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

75,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

151,200

หน้า : 48/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
สานักงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

328,000

328,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
in one สาหรับงาน
สานักงาน

98,400

98,400

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

75,600

75,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

91,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

623,200

1,082,400

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
*(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

360,800

360,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

98,400

37,800

37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

75,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

159,000

159,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

63,600

63,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

37,800

189,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

1,512,000

1,512,000

หน้า : 49/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

131,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานัก
งาน*(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์ LED สี
ชนิด Network แบบที่
1
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

9,000

27,000

90,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ ขาวดา
เครื่องพิมพ์ฉลากยา
แบบใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)

37,500

หน้า : 50/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานัก
งาน*(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

131,200

1,312,000

1,312,000

เครื่องพิมพ์ LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 1

8,900

8,900

เครื่องพิมพ์ LED สี
ชนิด Network แบบที่
1

10,000

10,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

36,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ สี

90,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED สี

45,000

45,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ ขาวดา

36,000

36,000

เครื่องพิมพ์ฉลากยา
แบบใช้ความร้อน

37,500

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

17,800

17,800

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2

75,000

75,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)

30,000

30,000

หน้า : 51/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ สี ชนิด
Network แบบที่ 1

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet
Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

12,900

8,600

เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

เครื่องสารองไฟ ขนาด
1 KVA
เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จัดทาระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี

12,500

10,000

57,500

หน้า : 52/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ สี ชนิด
Network แบบที่ 1

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)

2,600

2,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet
Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

12,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

8,600

เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

เครื่องสารองไฟ ขนาด
1 KVA

17,400

17,400

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA

10,000

10,000

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

17,400

17,400

82,500

362,500

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

200,000

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

45,000

45,000

2,200,000

2,200,000

จัดทาระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี

หน้า : 53/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

5,600

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card)
อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์

700

ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดลองถาดคลื่น
(2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้นัก
เรียน ระดับมัธยม
ศึกษา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) รถขุดไฮดรอลิ
คตีนตะขาบ ชนิดแขน
ยาวเป็นพิเศษ

8,000,000

(2) เครื่องซ่อมผิวแอ
สฟัลท์ แบบ MOBILE
HOT RECYCLING

1,850,000

(3) รถขุดไฮดรอลิ
คตีนตะขาบ (ดีเซล)

1,800,000

(4) นั่งร้าน
รถขุดไฮดรอลิคชนิด
บุ้งกี๋ตักเข้า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) อ่างล้างชามสแตน
เลส แบบหลุมและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
(2) ตู้แช่อาหาร แบบ
4 ประตู

340,000
9,500,000

หน้า : 54/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

126,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

รวม

126,000

5,600

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card)

5,600

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์

5,600

700

ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดลองถาดคลื่น
(2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้นัก
เรียน ระดับมัธยม
ศึกษา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

15,000

15,000

1,100,000

1,100,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) รถขุดไฮดรอลิ
คตีนตะขาบ ชนิดแขน
ยาวเป็นพิเศษ

8,000,000

(2) เครื่องซ่อมผิวแอ
สฟัลท์ แบบ MOBILE
HOT RECYCLING

1,850,000

(3) รถขุดไฮดรอลิ
คตีนตะขาบ (ดีเซล)

1,800,000

(4) นั่งร้าน

340,000

รถขุดไฮดรอลิคชนิด
บุ้งกี๋ตักเข้า

9,500,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) อ่างล้างชามสแตน
เลส แบบหลุมและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

120,000

120,000

(2) ตู้แช่อาหาร แบบ
4 ประตู

132,000

132,000

หน้า : 55/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

(3) เตียง 2 ชั้น พร้อม
อุปกรณ์
(4) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก
แบบบานเปิด
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

95,000

เครื่องน้าร้อน-น้าเย็น
แบบถังน้าอยู่ด้านล่าง
เครื่องอบผ้า

39,900

ตู้ทาน้าร้อน-เย็น
ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิ
กฟุต
เตาอบไมโครเวฟ
ผ้าม่านรางโค้งรูปตัว L

36,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องขยายเสียง
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง
(1) เครื่องวัดและ
ทดสอบความปลอดภัย
ในการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ชนิดมือถือ

171,200

(2) เครื่องขยายเสียง
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง
(2) เครื่องมือวัด
อุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
ด้วยภาพความร้อน

157,200

(3) เครื่องค้นหาแนว
สายไฟ

46,100

(4) เครื่องค้นหาจุด
สายขาดและจุดต่อสาย
แยก

48,100

(5) เครื่องวัดกาลัง
ไฟฟ้าชนิดแคลมป์

47,100

หน้า : 56/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

(3) เตียง 2 ชั้น พร้อม
อุปกรณ์

1,000,000

1,000,000

(4) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก
แบบบานเปิด

1,600,000

1,600,000

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

95,000

เครื่องน้าร้อน-น้าเย็น
แบบถังน้าอยู่ด้านล่าง

30,000

เครื่องอบผ้า

30,000
39,900

ตู้ทาน้าร้อน-เย็น

5,500

5,500

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิ
กฟุต

14,700

14,700

เตาอบไมโครเวฟ

13,000

13,000

ผ้าม่านรางโค้งรูปตัว L

36,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องขยายเสียง
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง

250,000

(1) เครื่องวัดและ
ทดสอบความปลอดภัย
ในการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ชนิดมือถือ
(2) เครื่องขยายเสียง
และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง

250,000

171,200

87,600

87,600

(2) เครื่องมือวัด
อุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
ด้วยภาพความร้อน

157,200

(3) เครื่องค้นหาแนว
สายไฟ

46,100

(4) เครื่องค้นหาจุด
สายขาดและจุดต่อสาย
แยก

48,100

(5) เครื่องวัดกาลัง
ไฟฟ้าชนิดแคลมป์

47,100

หน้า : 57/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

(6) โคมไฟฟ้า
สาธารณะ สาหรับติด
ตั้งบริเวณซอยย่อย
ถนนสามัคคี และถนน
สายเมนสามัคคี

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

20,000,000

เครื่องขยายเสียงแบบ
โทรโข่ง

15,000

เครื่องขยายเสียง
อเนกประสงค์ตู้ลาโพง
แบบลาก ขนาด 15 นิ้ว
พร้อมไมค์ลอย

10,000

เครื่องบันทึกเสียง
โคมไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน
พร้อมติดตั้ง

12,800

ชุดไมค์ประชุมระบบ
ดิจิตอล
ชุดไมค์ระบบดิจิตอล
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้ลาโพง พร้อมขาตั้ง
โทรโข่งแบบมือถือ
ไฟสปอร์ตไลท์
ครุภัณฑ์กีฬา
เก้าอี้นวดไฟฟ้า
เครื่อง Multi Gym 3
Station Leg Press
จักรยานนั่งตรง
จักรยานฟิตเนส
เบาะกระโดดสูง ขนาด
กว้าง 1 x ยาว 2 เมตร
สูง 3 นิ้ว
เบาะกระโดดสูง ขนาด
กว้าง 2 x ยาว 2 เมตร
สูง 0.50 เมตร
สตาร์ทติงบ๊อก

490,000
45,000
140,000

หน้า : 58/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

(6) โคมไฟฟ้า
สาธารณะ สาหรับติด
ตั้งบริเวณซอยย่อย
ถนนสามัคคี และถนน
สายเมนสามัคคี

20,000,000

เครื่องขยายเสียงแบบ
โทรโข่ง

15,000

เครื่องขยายเสียง
อเนกประสงค์ตู้ลาโพง
แบบลาก ขนาด 15 นิ้ว
พร้อมไมค์ลอย

10,000

เครื่องบันทึกเสียง

15,000

โคมไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน
พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000
12,800

ชุดไมค์ประชุมระบบ
ดิจิตอล

500,000

500,000

ชุดไมค์ระบบดิจิตอล

300,000

300,000

ตู้ลาโพง พร้อมขาตั้ง

40,000

40,000

โทรโข่งแบบมือถือ

10,500

ไฟสปอร์ตไลท์

10,500
90,000

90,000

ครุภัณฑ์กีฬา
เก้าอี้นวดไฟฟ้า

490,000

เครื่อง Multi Gym 3
Station Leg Press

45,000

จักรยานนั่งตรง

140,000

จักรยานฟิตเนส

95,000

95,000

เบาะกระโดดสูง ขนาด
กว้าง 1 x ยาว 2 เมตร
สูง 3 นิ้ว

48,750

48,750

เบาะกระโดดสูง ขนาด
กว้าง 2 x ยาว 2 เมตร
สูง 0.50 เมตร

68,000

68,000

สตาร์ทติงบ๊อก

66,000

66,000

หน้า : 59/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เสาประตูฟุตบอลโครง
เหล็ก
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มน้า
(1) เครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง

859,700

(2) เครื่องสูบน้าแบบ
จุ่ม สาหรับสูบน้าเสีย

438,700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
(1) เครื่องชั่งน้าหนัก
ระบบสปริงพร้อมชุด
เครื่องวัดส่วนสูง
(1) เครื่องวัดแสง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

14,200

(2) เครื่องวัดความจุ
ปอด
(2) เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบมีโพรบ

6,800

(3) เครื่องวัดความ
อ่อนตัวด้านหน้า
กล้องจุลทรรศน์สาหรับ
ตรวจตาส่วนหน้า
ระบบดิจิตอล

850,000

เครื่องกระตุ้นหัวไจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

800,000

เครื่องขูดหินปูนอัลตร้า
โซนิก

45,000

เครื่องช่วยหายใจมือ
บีบ (Ambu bag)

10,000

เครื่องชั่งน้าหนัก
ระบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง

60,000

เครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอล

6,000

หน้า : 60/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เสาประตูฟุตบอลโครง
เหล็ก

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

17,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รวม

17,000
1,000,000

1,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มน้า

70,000

70,000

(1) เครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง

859,700

(2) เครื่องสูบน้าแบบ
จุ่ม สาหรับสูบน้าเสีย

438,700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
(1) เครื่องชั่งน้าหนัก
ระบบสปริงพร้อมชุด
เครื่องวัดส่วนสูง

10,000

(1) เครื่องวัดแสง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(2) เครื่องวัดความจุ
ปอด

14,200
9,900

(2) เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบมีโพรบ
(3) เครื่องวัดความ
อ่อนตัวด้านหน้า

10,000

9,900
6,800

4,000

4,000

กล้องจุลทรรศน์สาหรับ
ตรวจตาส่วนหน้า
ระบบดิจิตอล

850,000

เครื่องกระตุ้นหัวไจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

800,000

เครื่องขูดหินปูนอัลตร้า
โซนิก

45,000

เครื่องช่วยหายใจมือ
บีบ (Ambu bag)

10,000

เครื่องชั่งน้าหนัก
ระบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง

60,000

เครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอล

6,000

หน้า : 61/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วน
สูง
เครื่องซีลปิดผนึก

160,000

เครื่องดึงคอและหลัง
อัตโนมัติ

300,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ แบบอัตโนมัติ

200,000

เครื่องตรวจวัดความ
ทึบแสง

500,000

เครื่องตรวจวัดเสียง

450,000
2,000,000

เครื่องตัดเฝือก

20,000

เครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา ชนิดไม่
ต้องขยายม่านตา
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณ
สุข

40,000

เครื่องตรวจอวัยวะภาย
ในด้วยคลื่นเสียง

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,200,000

เครื่องถ่ายรังสีในช่อง
ปาก (เอกซเรย์) พร้อม
อุปกรณ์

120,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
แรงดันไอน้า ระบบ
ดิจิตอล

600,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอ
น้า

120,000

เครื่องพ่นยา

10,000

เครื่องเพิ่มการไหล
เวียนโลหิตด้วยกระแส
ไฟฟ้า สาหรับการฝัง
เข็ม

55,000

เครื่องมือทาแผล

20,000

เครื่องมือวัดความเข้ม
ของแสงสว่าง แบบพก
พา ดิจิตอล

18,920

เครื่องวัดความชื้นใน
ดิน

39,000

หน้า : 62/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วน
สูง

รวม

40,000
160,000

เครื่องดึงคอและหลัง
อัตโนมัติ

300,000

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ แบบอัตโนมัติ

200,000

เครื่องตรวจวัดความ
ทึบแสง

500,000

เครื่องตรวจวัดเสียง

450,000

เครื่องตัดเฝือก
เครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา ชนิดไม่
ต้องขยายม่านตา
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องซีลปิดผนึก

เครื่องตรวจอวัยวะภาย
ในด้วยคลื่นเสียง

งบลงทุน

แผนงานการศึกษา

2,000,000
20,000
1,200,000

เครื่องถ่ายรังสีในช่อง
ปาก (เอกซเรย์) พร้อม
อุปกรณ์

120,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
แรงดันไอน้า ระบบ
ดิจิตอล

600,000

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอ
น้า

120,000

เครื่องพ่นยา

10,000

เครื่องเพิ่มการไหล
เวียนโลหิตด้วยกระแส
ไฟฟ้า สาหรับการฝัง
เข็ม

55,000

เครื่องมือทาแผล

20,000

เครื่องมือวัดความเข้ม
ของแสงสว่าง แบบพก
พา ดิจิตอล

18,920

เครื่องวัดความชื้นใน
ดิน

39,000

หน้า : 63/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องวัดความดัน
โลหิตชนิดปรอทมีล้อ
เลื่อน

7,900

เครื่องวัดความดัน
โลหิตดิจิตอล แบบล้อ
เลื่อน

80,000

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ

84,000

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ

210,000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด แบบพกพา

17,720

เครื่องสเมียร์เลือดและ
ย้อมสไลด์อัตโนมัติ

950,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
กระแสไฟฟ้าร่วมกับ
คลื่นอัลตร้าซาวด์

490,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
คลื่นสั้น

760,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
คลื่นอัลตราซาวด์

160,000

โคมไฟส่องตรวจภาย
ใน LED

50,000

ฉากบังตา 3 ตอน ส
แตนเลสพับได้

32,000

ตู้เก็บวัคซีน
ตู้บ่มเพราะเชื้อ

200,000
130,000

ตู้อบสมุนไพร

60,000

เตียงกายภาพบาบัด
สาหรับนวดแพทย์แผน
ไทย

70,000

เตียงกายภาพบาบัด
แบบเตี้ย

62,500

เตียงกายภาพบาบัด
แบบสูง

25,000

หน้า : 64/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เครื่องวัดความดัน
โลหิตชนิดปรอทมีล้อ
เลื่อน

7,900

เครื่องวัดความดัน
โลหิตดิจิตอล แบบล้อ
เลื่อน

80,000

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบดิจิตอลตั้ง
โต๊ะ

84,000

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ

210,000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด แบบพกพา

17,720

เครื่องสเมียร์เลือดและ
ย้อมสไลด์อัตโนมัติ

950,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
กระแสไฟฟ้าร่วมกับ
คลื่นอัลตร้าซาวด์

490,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
คลื่นสั้น

760,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
คลื่นอัลตราซาวด์

160,000

โคมไฟส่องตรวจภาย
ใน LED

50,000

ฉากบังตา 3 ตอน ส
แตนเลสพับได้

32,000

ตู้เก็บวัคซีน

200,000

ตู้บ่มเพราะเชื้อ

130,000

ตู้อบสมุนไพร

60,000

เตียงกายภาพบาบัด
สาหรับนวดแพทย์แผน
ไทย

70,000

เตียงกายภาพบาบัด
แบบเตี้ย

62,500

เตียงกายภาพบาบัด
แบบสูง

25,000

หน้า : 65/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณ
สุข

เตียงฝังเข็ม พร้อม
บันไดขึ้นเตียง

80,000

เตียงออกกาลังกายด้วย
การแขวนและพยุง

49,000

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหู
มิ แบบไม่สัมผัสร่าง
กาย

10,000

ปรอทวัดไข้แบบ
ดิจิตอลทางหู

15,000

ยูนิตทาฟัน พร้อม
อุปกรณ์

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,380,000

รถเข็นฉีดยา สแตนเล
ส

99,000

สเปคคูลัม
(Speculum) สาหรับ
ตรวจภายใน ขนาด
กลาง (ไซส์ M)

5,000

สเปคคูลัม
(Speculum) สาหรับ
ตรวจภายใน ขนาดเล็ก
(ไซส์ S)

4,500

หม้อแช่พาราฟิน
ขนาด 7 ลิตร

74,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
(1) รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
(1) รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

3,472,000

(2) รถยนต์บรรทุกเท
ท้าย ติดตั้งเครนไฮดร
อลิค ชนิด 6 ล้อ

5,500,000

(3) รถยนต์บรรทุกเท
ท้าย ชนิด 6 ล้อ

1,850,000

(4) รถยนต์บรรทุก
ชนิด 6 ล้อ

3,200,000

(5) รถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์ (ดีเซล)
ชนิด 6 ล้อ

1,375,000

หน้า : 66/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

รวม

เตียงฝังเข็ม พร้อม
บันไดขึ้นเตียง

80,000

เตียงออกกาลังกายด้วย
การแขวนและพยุง

49,000

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหู
มิ แบบไม่สัมผัสร่าง
กาย

10,000

ปรอทวัดไข้แบบ
ดิจิตอลทางหู

15,000

ยูนิตทาฟัน พร้อม
อุปกรณ์

งบลงทุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,380,000

รถเข็นฉีดยา สแตนเล
ส

99,000

สเปคคูลัม
(Speculum) สาหรับ
ตรวจภายใน ขนาด
กลาง (ไซส์ M)

5,000

สเปคคูลัม
(Speculum) สาหรับ
ตรวจภายใน ขนาดเล็ก
(ไซส์ S)

4,500

หม้อแช่พาราฟิน
ขนาด 7 ลิตร

74,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
(1) รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี

40,800

40,800

(1) รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

3,472,000

(2) รถยนต์บรรทุกเท
ท้าย ติดตั้งเครนไฮดร
อลิค ชนิด 6 ล้อ

5,500,000

(3) รถยนต์บรรทุกเท
ท้าย ชนิด 6 ล้อ

1,850,000

(4) รถยนต์บรรทุก
ชนิด 6 ล้อ

3,200,000

(5) รถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์ (ดีเซล)
ชนิด 6 ล้อ

1,375,000

หน้า : 67/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

(6) รถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์ (ดีเซล)
ชนิด 6 ล้อ

1,750,000

(7) รถบรรทุกแบบ
ชานต่า (ดีเซล) ชนิด
10 ล้อ

7,000,000

(8) รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

แผนงานสาธารณ
สุข

743,000

รถเครนไฮดรอลิค
ชนิด 6 ล้อ
รถจักรยานยนต์ แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

11,000,000
112,000

รถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

868,000
715,000

2,604,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบมีช่องว่างหลังคน
ขับ (cab) และเครื่อง
ขยายเสียง
รถบรรทุก (ดีเซล)
พร้อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์กลาส
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
พร้อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์กลาส และเครื่อง
ขยายเสียง
รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
อัดท้าย
รถพยาบาล (รถตู้)
รถยนต์ดับเพลิง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า
2,400 ซีซี

16,800,000
2,000,000

หน้า : 68/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

(6) รถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์ (ดีเซล)
ชนิด 6 ล้อ

1,750,000

(7) รถบรรทุกแบบ
ชานต่า (ดีเซล) ชนิด
10 ล้อ

7,000,000

(8) รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

743,000

รถเครนไฮดรอลิค
ชนิด 6 ล้อ

11,000,000

รถจักรยานยนต์ แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

112,000

รถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล)

2,576,000

2,576,000

868,000

1,736,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,319,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบมีช่องว่างหลังคน
ขับ (cab) และเครื่อง
ขยายเสียง

815,000

815,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
พร้อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์กลาส

900,400

900,400

1,000,400

1,000,400

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
พร้อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์กลาส และเครื่อง
ขยายเสียง
รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
อัดท้าย

16,800,000

รถพยาบาล (รถตู้)
รถยนต์ดับเพลิง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า
2,400 ซีซี

2,000,000
12,000,000

12,000,000

868,000

868,000

หน้า : 69/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
พร้อมติดตั้งหลังคาอลู
มิเนียมและไฟวับวาบสี
แดงบนหลังคา
รถยนต์บรรทุกน้าดับ
เพลิง
รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบติดเชื้อ ชนิด 4 ล้อ

4,400,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ

7,200,000

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด
6 ล้อ

6,600,000

รถสูบสิ่งปฏิกูล ความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร

8,018,000

หลังคารถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน

32,400

ครุภัณฑ์โรงงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ ขนาด 7
นิ้ว

6,300

(2) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

30,000

(3) เครื่องตัดคอนกรีต

96,300

เครื่องเจาะตราไก่
สว่านกระแทกไร้สาย
18V พร้อมแท่นชาร์ต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
(1) โทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40
นิ้ว
(1) เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 70/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
พร้อมติดตั้งหลังคาอลู
มิเนียมและไฟวับวาบสี
แดงบนหลังคา

1,514,000

1,514,000

รถยนต์บรรทุกน้าดับ
เพลิง

7,000,000

7,000,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบติดเชื้อ ชนิด 4 ล้อ

4,400,000

รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
แบบติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ

7,200,000

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด
6 ล้อ

6,600,000

รถสูบสิ่งปฏิกูล ความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร

8,018,000

หลังคารถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน

32,400

ครุภัณฑ์โรงงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ ขนาด 7
นิ้ว

6,300

(2) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

30,000

(3) เครื่องตัดคอนกรีต

96,300

เครื่องเจาะตราไก่
สว่านกระแทกไร้สาย
18V พร้อมแท่นชาร์ต

80,000

80,000

7,000

7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
(1) โทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40
นิ้ว
(1) เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens

30,000

255,000

255,000

หน้า : 71/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

(2) เครื่องฉายภาพ
สามมิติ
(2) เครื่องมัลติมีเดียโป
รเจตเตอร์ ระดับ
WUXGA ขนาด
6,000 ANSI
Lumens

212,100

(3) บอร์ดประชา
สัมพันธ์
(3) จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

45,500

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
DSLR ฟูลเฟรมพร้อม
อุปกรณ์
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ไวนิล
พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 ANSI
Lumens
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)
โทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40
นิ้ว

14,000

โทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 48
นิ้ว

18,700

บอร์ดกามะหยี่
ป้ายโฆษณาดิจิตอล
ขนาด 65 นิ้ว

หน้า : 72/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
(2) เครื่องฉายภาพ
สามมิติ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

20,000

(2) เครื่องมัลติมีเดียโป
รเจตเตอร์ ระดับ
WUXGA ขนาด
6,000 ANSI
Lumens
(3) บอร์ดประชา
สัมพันธ์

212,100

37,500

37,500

(3) จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

45,500

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

19,300

19,300

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
DSLR ฟูลเฟรมพร้อม
อุปกรณ์

100,000

100,000

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

80,000

80,000

เครื่องพิมพ์ไวนิล
พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง

800,000

800,000

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 ANSI
Lumens
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)

32,700

32,700

7,300

7,300

โทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40
นิ้ว

14,000

โทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 48
นิ้ว

18,700

บอร์ดกามะหยี่

100,000

100,000

ป้ายโฆษณาดิจิตอล
ขนาด 65 นิ้ว

240,000

240,000

หน้า : 73/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไฟแฟลชสาหรับ
ติดกล้องถ่ายรูป
ไฟสตูดิโอ
เลนส์กล้องดิจิตอล
เลนส์ซูมเทเลโฟโต้
สาหรับกล้อง DSLR
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องดนตรีวงโยธวา
ธิต
ระนาดทุ้ม
ระนาดเอก
ครุภัณฑ์สารวจ

งบลงทุน

(1) เวอร์เนีย คาลิ
ปเปอร์ แบบอนาลอค

6,300

(2) เครื่องวัดระยะทาง
ชนิดเลเซอร์

67,200

(3) เครื่องวัดความลึก
ท้องน้า

35,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสถานี
จอดเรือดับเพลิง ตลาด
ขวัญ
โครงการจ่ายเงินชด
เชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารที่ทาการ
ชุมชนซอยทรายทอง

350,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 74/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

4,000,000

4,000,000

ไฟแฟลชสาหรับ
ติดกล้องถ่ายรูป

18,000

18,000

ไฟสตูดิโอ

20,000

20,000

เลนส์กล้องดิจิตอล

35,000

35,000

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้
สาหรับกล้อง DSLR

50,000

50,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องดนตรีวงโยธวา
ธิต

1,584,000

1,584,000

ระนาดทุ้ม

32,500

32,500

ระนาดเอก

32,500

32,500

ครุภัณฑ์สารวจ
งบลงทุน

(1) เวอร์เนีย คาลิ
ปเปอร์ แบบอนาลอค

6,300

(2) เครื่องวัดระยะทาง
ชนิดเลเซอร์

67,200

(3) เครื่องวัดความลึก
ท้องน้า

35,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,000

250,000

โครงการก่อสร้างสถานี
จอดเรือดับเพลิง ตลาด
ขวัญ

7,200,000

7,200,000

โครงการจ่ายเงินชด
เชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

1,000,000

1,000,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารที่ทาการ
ชุมชนซอยทรายทอง

350,000

หน้า : 75/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสวน
สาธารณะ ประชา
นิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง
(หลังสนามไดร์ฟ
กอล์ฟ)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

10,160,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

3,110,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และขุดบ่อดินศูนย์
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตาบลทวีวัฒนา อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี

4,500,000

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง
พร้อมไฟส่องสว่าง
บริเวณสนามฟุตบอล
ประชานิเวศน์ 3 ส่วน
1 เหนือ

4,430,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน ค.ส.ล.
คลองอู่ตะเภา จากถนน
รัตนาธิเบศร์ถึงคลอง
บางซื่อน้อย

11,000,000

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดินคลองบา
ฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลอง
บางเขน-ซอยดวงมณี)

28,951,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันน้าเซาะลารางวัดบัว
ขวัญ ซอยสามัคคี 34

28,500,000

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตคลองขุดข้าง
เทศบาลนครนนทบุรี
ช่วงจากบ้านพัก
ธนารักษ์นนทบุรีถึง
คลองบางซื่อน้อย

8,247,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 76/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสวน
สาธารณะ ประชา
นิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง
(หลังสนามไดร์ฟ
กอล์ฟ)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

10,160,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

3,110,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และขุดบ่อดินศูนย์
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตาบลทวีวัฒนา อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี

4,500,000

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง
พร้อมไฟส่องสว่าง
บริเวณสนามฟุตบอล
ประชานิเวศน์ 3 ส่วน
1 เหนือ

4,430,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน ค.ส.ล.
คลองอู่ตะเภา จากถนน
รัตนาธิเบศร์ถึงคลอง
บางซื่อน้อย

11,000,000

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดินคลองบา
ฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลอง
บางเขน-ซอยดวงมณี)

28,951,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันน้าเซาะลารางวัดบัว
ขวัญ ซอยสามัคคี 34

28,500,000

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตคลองขุดข้าง
เทศบาลนครนนทบุรี
ช่วงจากบ้านพัก
ธนารักษ์นนทบุรีถึง
คลองบางซื่อน้อย

8,247,000

หน้า : 77/84
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวี ค.ส.ล.
และท่อระบายน้า
ซอยติวานนท์ 12

4,200,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
ระหว่างซอยทรายทอง
26 และ 28

645,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เรวดี 8 แยกย่อย 4

610,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ท้าย
ซอยติวานนท์ 46

2,300,000

โครงการก่อสร้างบ่อ
สูบน้าบริเวณท้ายซอย
จุฬาเกษม 11

2,490,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้าข้างหมู่บ้านเดอะ
ซิตี้

20,300,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้าคลองบางธรณี
บริเวณซอยไทยานนท์
16

18,500,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง ตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

100,000

โครงการจ่ายเงินคืนค่า
ปรับงานก่อสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี

100,000

โครงการติดตั้งเครื่อง
หมายจราจรและปรับ
ปรุงผิวจราจรบริเวณ
ถนนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

22,140,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 78/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวี ค.ส.ล.
และท่อระบายน้า
ซอยติวานนท์ 12

4,200,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
ระหว่างซอยทรายทอง
26 และ 28

645,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เรวดี 8 แยกย่อย 4

610,000

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ท้าย
ซอยติวานนท์ 46

2,300,000

โครงการก่อสร้างบ่อ
สูบน้าบริเวณท้ายซอย
จุฬาเกษม 11

2,490,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้าข้างหมู่บ้านเดอะ
ซิตี้

20,300,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้าคลองบางธรณี
บริเวณซอยไทยานนท์
16

18,500,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง ตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

100,000

โครงการจ่ายเงินคืนค่า
ปรับงานก่อสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี

100,000

โครงการติดตั้งเครื่อง
หมายจราจรและปรับ
ปรุงผิวจราจรบริเวณ
ถนนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

22,140,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. ซอยรัตนาธิเบศร์
8

9,898,000

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. และก่อสร้างบ่อ
สูบน้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้า ซอยรัตนา
ธิเบศร์ 10

7,640,000

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. และก่อสร้างบ่อ
สูบน้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้า ซอยรัตนา
ธิเบศร์ 18

3,800,000

โครงการปรับปรุงทาง
เดินเท้าสะพานข้าม
คลองส่วย บริเวณปาก
ซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 9
และปากซอยถนน
สามัคคี

483,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ เกาะ
กลางถนนนนทบุรี 1
ตั้งแต่บริเวณคลังเชื้อ
เพลิง กรม
พลาธิการ-สามแยก
สนามบินน้านนทบุรี

12,890,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ท่าน้าพิบูลสงคราม 1
(วัดปากน้า)

850,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ท่าน้าพิบูลสงคราม 2
(ใต้สะพานพระราม 5)

800,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 80/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. ซอยรัตนาธิเบศร์
8

9,898,000

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. และก่อสร้างบ่อ
สูบน้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้า ซอยรัตนา
ธิเบศร์ 10

7,640,000

โครงการปรับปรุงถนน
และก่อสร้างรางวี
พร้อมท่อระบายน้า ค
.ส.ล. และก่อสร้างบ่อ
สูบน้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้า ซอยรัตนา
ธิเบศร์ 18

3,800,000

โครงการปรับปรุงทาง
เดินเท้าสะพานข้าม
คลองส่วย บริเวณปาก
ซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 9
และปากซอยถนน
สามัคคี

483,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ เกาะ
กลางถนนนนทบุรี 1
ตั้งแต่บริเวณคลังเชื้อ
เพลิง กรม
พลาธิการ-สามแยก
สนามบินน้านนทบุรี

12,890,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ท่าน้าพิบูลสงคราม 1
(วัดปากน้า)

850,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ท่าน้าพิบูลสงคราม 2
(ใต้สะพานพระราม 5)

800,000

หน้า : 81/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการรื้อถอน
อาคารที่กระทาผิดพระ
ราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
กีฬานครนนท์วิทยา 6
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1 วัด
ท้ายเมือง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 2 วัด
ทินกรนิมิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 3 วัด
นครอินทร์
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 4 วัดบาง
แพรกเหนือ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

200,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการรื้อถอน
อาคารที่กระทาผิดพระ
ราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

200,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
กีฬานครนนท์วิทยา 6

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1 วัด
ท้ายเมือง

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 2 วัด
ทินกรนิมิต

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 3 วัด
นครอินทร์

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนนคร
นนท์วิทยา 4 วัดบาง
แพรกเหนือ

150,000

150,000

หน้า : 83/84

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:04:42

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย

20,000

ค่าน้าประปาค้างจ่าย

20,000

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

60,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ดาเนินการพัฒนา
ระบบจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล การ
พัฒนาระบบ หรือการ
บริหารจัดการระบบ
ต่าง ๆ
โครงการจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,860,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

400,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
รวม

497,027,840

3,528,600

232,647,000

75,153,000

22,963,600

619,961,900

8,616,600

163,103,040
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

80,000

110,000

รวม

รายจ่ายอื่น
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าน้าประปาค้างจ่าย

20,000

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

60,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ดาเนินการพัฒนา
ระบบจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

210,000

17,000,000

17,000,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล การ
พัฒนาระบบ หรือการ
บริหารจัดการระบบ
ต่าง ๆ

200,000

200,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
สารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

200,000

200,000

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณ
สุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,860,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

400,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
รวม

42,800,000
382,820,670

42,800,000
163,584,000

305,593,750

2,475,000,000

วันที่พิมพ : 15/8/2562 13:05:02
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 39,000,500 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 21,000,500 บาท
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด จานวน
2,300,000 บาท
โดยคานวณจากการจาหน่ายทรัพยหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน
1,000,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ยรับจานา
ดอกเบี้ยรับจานา
- ประเภทดอกเบี้ยรับจานา จานวน
18,000,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยรับจานาของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 เป็นเกณฑ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
500 บาท
โดยประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รวม

2,000,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

18,000,000 บาท

จานวน

18,000,000 บาท

รวม

500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

5,400,000 บาท

จานวน

9,000,000 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 18,000,000 บาท
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
ประมาณการเท่าเดิม โดยคานวณในอัตรา 30 % ของกาไรสุทธิ
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
ประมาณการเท่าเดิม โดยคานวณในอัตรา 50 % ของกาไรสุทธิ
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
ประมาณการเท่าเดิม โดยคานวณในอัตรา 20 % ของกาไรสุทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,334,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,690,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,690,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานพ.ศ. 2558

70,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่า
ด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
. 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

120,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 3,037,800 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
สานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา
นุบาลและเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานในวันตรวจสอบทรัพย์รับ
จานาประจาปี

รวม

2,136,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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เงินสมทบเงินสะสม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้พนักงาน
รายการที่ 1.1.1 - 1.1.9 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

จานวน

350,000 บาท

ค่าอาหาร

จานวน

270,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนานุ
บาล ในวันประมูลจาหน่ายทรัพย์หลุด
ค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้พนักงานผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูง
ของตาแหน่ง
ค่าใช้สอย
รวม

28,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

80,000 บาท

449,000 บาท

รวม

227,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาและอื่นๆ ตามพระราช
บัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจานาและอาคารส
ถานธนานุบาล
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน

3,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทางานต่างๆ

20,000 บาท

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล
ค่าวารสาร

จานวน

4,000 บาท

ค่าสอบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินใน
การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ตามหนังสือ
สานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

จานวน

60,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามสิทธิฯ ในการ
ประชุม อบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทาสัญญาต่าง ๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับ
รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

หน้า : 3/5

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:05:26

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุ
บาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของที่ระลึกการก่อ
ตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ผ.02 - 2-10-1 ลาดับ
ที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์สานักงาน และอื่น ๆเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

280,000 บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้สานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับ
จานา และอื่น ๆ

จานวน

100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้าและ
อื่น ๆ ภายในสถานธนานุบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน สี และอื่น ๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางในและอื่น ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิลม์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

70,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

172,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการจัดส่งเอกสารต่างๆของสถานธนา
นุบาลฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ ของ
สถานตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล

2,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาลฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลฯลฯ

20,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จานวน 1
ระบบ จานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุ
บาล สามารถบันทึกข้อมูลหลัก บันทึกรับจานาทรัพย์สิน บันทึกส่งดอก ไถ่
ถอน บันทึกข้อมูลบุคคลอันตราย การประมูลทรัพย์หลุดจานา รายงาน
ต่าง ๆ ระบบบัญชี สถิติ ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการหลังการ
ขาย
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุ
ถณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงจัดตั้งตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-10-1 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนา
นุบาล

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 18,161,500 บาท
รายจ่ายอื่น

รวม

18,161,500 บาท

จานวน

161,500 บาท

เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล 20%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล

5,400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
เพื่อจ่ายให้กับสานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กาหนด

9,000,000 บาท

3,600,000 บาท
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งบกลาง เป็นเงิน 1,395,000 บาท
งบกลาง

รวม

1,395,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

375,000 บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรายจ่ายอื่นเข้ามา
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคาร

วันที่พิมพ : 15/8/2562 13:05:59
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,503,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 10,003,000 บาท
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด จานวน
1,000,000 บาท
โดยคานวณจากการจาหน่ายทรัพยหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน
1,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ยรับจานา
ดอกเบี้ยรับจานา
- ประเภทดอกเบี้ยรับจานา จานวน
9,000,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยรับจานาของเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562 เป็นเกณฑ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
2,000 บาท
โดยประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

9,000,000 บาท

จานวน

9,000,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

2,250,000 บาท

จานวน

3,750,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,500,000 บาท
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
โดยคานวณในอัตรา 30 % ของกาไรสุทธิ
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
โดยคานวณในอัตรา 50 % ของกาไรสุทธิ
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
โดยคานวณในอัตรา 20 % ของกาไรสุทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,146,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

2,110,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท
. ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ
.ศ. 2550
รายการที่ 1.1 – 1.3 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

60,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค้าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงาน พ.ศ. 2558

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

984,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของสานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา
นุบาล และเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานในวันตรวจสอบทรัพย์
รับจานาประจาปี

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินสมทบเงินสะสม

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้พนักงาน
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ค่าอาหาร

จานวน

180,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ใน
วันประมูลจาหน่ายทรัพย์หลุด
รายการที่ 1.1 – 1.8 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าใช้สอย
รวม

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

298,000 บาท

รวม

163,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาและอื่นๆ ตามพระราช
บัญญัติโรงจานา พ.ศ. 2505
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจานาและอาคารส
ถานธนานุบาล
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน

2,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทางานต่างๆ

10,000 บาท

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินของสถานธนานุบาล
ค่าวารสาร

จานวน

4,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทาสัญญาต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม

5,000 บาท

ค่ารับรอง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น สาหรับรับรอง
ผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการส
ถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ
ค่าสอบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินใน
การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการของ
พนักงานสถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามสิทธิฯ ในการประชุม อบรมศึกษาดู
งานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

5,000 บาท

80,000 บาท
60,000 บาท
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุ
บาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของที่ระลึกการก่อ
ตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2565 ผ.02-2
-10-1 ลาดับที่ 1

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์สานักงาน และอื่น ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

260,000 บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจานาและ
อื่น ๆ

จานวน

100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน สี และอื่น ๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในและอื่นๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิล์ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ

30,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

138,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถาน
ธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสาร
อื่นๆ ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
รายการที่ 1 – 5 ตั้งตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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งบลงทุน เป็นเงิน 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์

รวม

6,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน 4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จานวน 1
เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉัดหมึกพร้อมติดตั้งถุงหมึกพิ
มิ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-10-1 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการส
ถานธานุบาล

6,800 บาท

(2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.03-10-1 ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการส
ถานธานุบาล
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งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,600,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รวม

7,600,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
จานวน
- เพื่อจ่ายให้กับสานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(จ.ส.ท.)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล

100,000 บาท

เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล 20%
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจ
การสถานธนานุบาล
งบกลาง เป็นเงิน 750,000 บาท

2,250,000 บาท

งบกลาง

3,750,000 บาท

1,500,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานกิจการสถานธนา
นุบาล

200,000 บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือมีรายจ่ายอื่นเข้ามา
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคาร

วันที่พิมพ : 15/8/2562 13:06:53
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,604,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 2,604,000 บาท
กาไรจาหน่ายทรัพยหลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพยหลุด จานวน
800,000 บาท
โดยคานวณจากการจาหน่ายทรัพยหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน
2,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ยรับจานา
ดอกเบี้ยรับจานา
- ประเภทดอกเบี้ยรับจานา จานวน
1,800,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบี้ยรับจานาของเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562 เป็นเกณฑ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน
2,000 บาท
โดยประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

1,800,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 3,000,000 บาท
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
โดยคานวณในอัตรา 30 % ของกาไรสุทธิ
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
โดยคานวณในอัตรา 50 % ของกาไรสุทธิ
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
โดยคานวณในอัตรา 20 % ของกาไรสุทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,572,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 860,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

860,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานพ.ศ. 2558

100,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่า
ด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
. 2550
รายการที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

จานวน

60,000 บาท

รวม

524,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 912,000 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
สานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของสานักงาน จ.ส.ท.
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา
นุบาลและเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานในวันตรวจสอบทรัพย์รับ
จานาประจาปี
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เงินสมทบเงินสะสม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้พนักงาน

จานวน

100,000 บาท

ค่าอาหาร

จานวน

150,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนานุ
บาล ในวันประมูลจาหน่ายทรัพย์หลุด
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล
ค่าใช้สอย
รวม

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

148,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทาสัญญาต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม

10,000 บาท

ค่ารับรอง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับ
รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

3,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทางานต่างๆ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต
ตั้งโรงรับจานาและอื่นๆ
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจานาและอาคารส
ถานธนานุบาล
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล
ค่าวารสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าสอบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินใน
การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ตามหนังสือ
สานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

3,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามสิทธิฯ ในการ
ประชุม อบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ

40,000 บาท

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุ
บาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของที่ระลึกการก่อ
ตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ผ.02-2-10-1 ลาดับ
ที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม

10,000 บาท

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์สานักงาน และอื่น ๆเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

20,000 บาท

รวม

95,000 บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้สานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับ
จานา และอื่น ๆ

จานวน

30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้าและ
อื่น ๆ ภายในสถานธนานุบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน สี และอื่น ๆ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิลม์ ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล
ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการจัดส่งเอกสารต่างๆของสถานธนา
นุบาลฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ ของ
สถานธนานุบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

5,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาลฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลฯลฯ

10,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์

รวม

75,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

รวม

3,515,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
จานวน
เพื่อจ่ายให้กับสานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กาหนด
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

15,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย จานวน 1
ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย
- ระบบเตือนภัยแบบไซเลน
- ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแถบแม่เหล็ก
- ระบบตรวจจับควันไฟ และความร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย
- เมื่อมีผู้บุกรุก ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย จะส่งสัญญาณไปที่
โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือที่กาหนดหมายเลขไว้สูงสุด 8 หมาย
เลข และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณไซเลนจะทางานทันที
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 3,515,000 บาท
รายจ่ายอื่น

หน้า : 5/5

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562 13:07:23

รายจ่ายอื่น

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมสะสมเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรณปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที่3)พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปากฏในแผนงานการพาณิชย์
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล 20
จานวน
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไรสุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล
งบกลาง เป็นเงิน 210,000 บาท
งบกลาง

500,000 บาท

900,000 บาท

1,500,000 บาท

600,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในกรณียืมเงิน
สะสมของเทศบาลเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามใบยืม
ที่ จานวน 100,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึง
ได้จากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมสะสมคงค้าง
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว
รายการที่ 1 - 3 ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

100,000 บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรายจ่ายอื่นเข้ามา

100,000 บาท

