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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครนนทบุรี
บัดนีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลนครนนทบุรี จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อสภำเทศบำลนครนนทบุรีอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกำสนีคณะผู้บริหำรเทศบำลนคร
นนทบุรี จึงขอชีแจงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครนนทบุรีทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2558 เทศบำลนครนนทบุรีมีสถำนะกำรเงิน
ดังนี
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร
จำนวน 5,633,382,280.43 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 2,470,550,193.54 บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 843,564,432.57 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 11 โครงกำร รวม 156,614,252.00 บำท
1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จำนวน 83 โครงกำร รวม 1,144,442,340.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง
จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557
(1) รำยรับจริง จำนวน 1,903,081,226.58 บำท ประกอบด้วย
- หมวดภำษีอำกร
จำนวน
243,107,198.27 บำท
- หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
จำนวน
54,131,011.79 บำท
- หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน
141,628,865.01 บำท
- หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
8,967,724.21 บำท
- หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
4,486,401.91 บำท
- หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
963,700.00 บำท
- หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน
1,111,132,199.39 บำท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
338,664,126.00 บำท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) จำนวน 299,981,510.71 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 1,665,000,270.41 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน
52,305,653.75 บำท
งบบุคลำกร
จำนวน
318,222,516.00 บำท
งบดำเนินกำร
จำนวน
400,113,292.32 บำท
งบลงทุน
จำนวน
816,588,794.34 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
32,236,394.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
45,533,620.00 บำท
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(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
จำนวน
299,981,510.71 บำท
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม
จำนวน
245,296,136.01 บำท
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
0.00 บำท
3. งบเฉพาะการ
3.1 ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 1
ปีงบประมำณ พ.ศ.2557
รำยรับจริง
จำนวน
45,150,352.24
รำยจ่ำยจริง
จำนวน
26,845,732.08
กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
จำนวน
0.00
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
จำนวน
0.00
กำไรสุทธิ
จำนวน
18,237,843.97
เงินฝำกธนำคำรทังสิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 จำนวน
54,569,120.03
ทรัพย์จำนำ
จำนวน 167,580,400.00
3.2 ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
ปีงบประมำณ พ.ศ.2557
รำยรับจริง
จำนวน
16,885,864.90
รำยจ่ำยจริง
จำนวน
10,158,953.38
กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
จำนวน
30,737,532.92
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
จำนวน
0.00
กำไรสุทธิ
จำนวน
6,542,398.81
เงินฝำกธนำคำรทังสิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 จำนวน
1,543,726.01
ทรัพย์จำนำ
จำนวน
70,596,500.00

4

บำท
บำท
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4. รายรับ
รายรับ

รายรับจริงปี 2557 ประมาณการปี 2558 ประมาณการปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

243,107,198.27
54,131,011.79
141,628,865.01
8,967,724.21
4,486,401.91
963,700.00
453,284,901.19

219,300,000.00
41,305,000.00
121,913,000.00
9,600,000.00
2,002,000.00
80,000.00
394,200,000.00

239,500,000
57,050,000
140,181,000
8,250,000
4,331,000
900,000
450,212,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ

1,111,132,199.39
1,111,132,199.39

1,051,100,000.00
1,051,100,000.00

1,111,788,000
1,111,788,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฯ

338,664,126.00
338,664,126.00

354,700,000.00
354,700,000.00

338,000,000
338,000,000

รวมรายรับ

1,903,081,226.58

1,800,000,000.00

1,900,000,000
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5. รายจ่าย
5.1 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย
งบประมาณรายจ่ายตามหมวด
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

52,305,653.75
318,222,516.00
400,113,292.32
817,145,294.34
32,236,394.00
45,533,620.00

106,018,560.00
382,451,800.00
643,078,940.00
616,919,700.00
3,250,000.00
48,281,000.00

109,453,350.00
434,000,800.00
820,648,850.00
447,209,500.00
41,100,000.00
47,587,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 1,665,556,770.41 1,800,000,000.00 1,900,000,000.00
5.2 รำยจ่ำยตำมแผนงำน
งบประมาณรายจ่ายตามด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

293,959,748.10
77,065,365.53

273,650,800.00
132,902,500.00

255,739,100.00
47,771,100.00

385,148,329.21
96,774,594.05
4,589,061.35
408,373,924.65
12,294,904.01
66,156,551.89

292,514,440.00
107,317,300.00
11,202,000.00
502,608,400.00
23,397,600.00
74,038,000.00

339,181,950.00
119,816,500.00
11,093,400.00
556,259,400.00
24,468,500.00
121,245,300.00

264,150,775.31
4,737,862.56

311,214,000.00
1,136,400.00

271,601,200.00
43,370,200.00

52,305,653.75

106,018,560.00

109,453,350.00

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,665,556,770.41

1,800,000,000.00

1,900,000,000.00

5
สรุปสาระสาคัญของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะผู้บริหำรเทศบำลนครนนทบุรี ได้จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็น
งบประมำณแบบสมดุล โดยประมำณกำรรำยรับทั่วไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไว้ จำนวน 1,900,000,000 บำท
(หนึ่งพันเก้ำร้อยล้ำนบำท) และประมำณกำรรำยจ่ำยไว้เท่ำกับประมำณกำรรำยรับ นอกจำกนียังประมำณกำรรำยรับเฉพำะกำร
กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 1 และ 2 ไว้ จำนวน 65,103,500 บำท (หกสิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนสำมพันห้ำร้อยบำท)
และประมำณกำรรำยจ่ำยไว้ 40,342,000 บำท (สี่สิบล้ำนสำมแสนสี่หมื่นบำท) โดยใช้แผนพัฒนำของเทศบำลเป็นแนวทำง
ในกำรจัดทำงบประมำณและตังงบประมำณไว้อย่ำงประหยัด เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทังนีเพื่อให้กำรจัดสรร
งบประมำณครอบคลุมกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำน สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยและถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 ทุกประกำร
จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สมำชิก
สภำเทศบำลนครนนทบุรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ นันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

255,739,100
47,771,100
339,181,950
119,816,500
11,093,400
556,259,400
24,468,500
121,245,300
271,601,200
43,370,200
109,453,350
1,900,000,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานทั่วไป
40,171,000
9,792,000
30,379,000
114,952,100
41,714,000
46,423,100
7,235,000
19,580,000
11,636,500
11,453,500
183,000
200,000
200,000
166,959,600

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
9,822,400
9,822,400
25,590,000
320,000
19,900,000
4,510,000
860,000
1,836,700
1,836,700
850,000
850,000
38,099,100

งานบริหารงานคลัง
28,756,000
28,756,000
16,858,600
3,074,300
10,467,000
2,052,800
1,264,500
5,065,800
5,065,800
0100,0004,000,000
4,000,00050,680,400

รวม
78,749,400
9,792,000
68,957,400
157,400,700
45,108,300
76,790,100
13,797,800
21,704,500
18,539,000
18,356,000
183,000
1,050,000
1,050,000
255,739,100
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
3,962,000
3,962,000
2,467,000
62,000
1,600,000
805,000
263,300
263,300
6,692,300

งานเทศกิจ
7,545,000
7,545,000
4,440,000
1,260,000
1,350,000
1,830,000
3,055,800
3,055,800
15,040,800

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
16,763,000
16,763,000
8,275,000
750,000
4,330,000
3,195,000
1,000,000
1,000,000
26,038,000

รวม
28,270,000
28,270,000
15,182,000
2,072,000
7,280,000
5,830,000
4,319,100
4,319,100
47,771,100

แผนงานการศึกษา
งาน

งานระดับมัธยมศึกษา
33,040,000
33,040,000
57,793,190
360,000
50,227,700
5,069,490
2,136,000
3,695,000
3,295,000
400,000
94,528,190

งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
920,000
920,000
2,030,000
72,000
1,000,000
178,000
780,000
345,000
345,000
3,295,000

รวม
122,980,800
122,980,800
157,930,950
854,000
107,917,300
39,343,650
9,816,000
12,270,200
10,270,200
2,000,000
46,000,000
46,000,000
339,181,950
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
งานระดับก่อนวัยเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา
และประถมศึกษา
13,500,000
75,520,800
13,500,000
75,520,800
4,982,000
93,125,760
322,000
100,000
3,250,000
53,439,600
1,410,000
32,686,160
6,900,000
3,208,100
5,022,100
3,208,100
3,422,100
1,600,000
46,000,000
46,000,000
21,690,100
219,668,660

แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น
7,943,300
9,423,800
7,943,300
9,423,800
1,201,000
24,885,200
171,200
250,000
20,122,000
891,000
1,969,000
60,000
2,623,000
4,258,100
3,258,100
1,000,000
697,500
697,500
9,144,300
39,264,600

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
16,435,300
16,435,300
33,828,600
10,757,200
10,785,000
7,618,400
4,668,000
21,143,700
20,143,700
1,000,000
71,407,600

รวม
33,802,400
33,802,400
59,914,800
10,928,400
31,157,000
10,478,400
7,351,000
25,401,800
23,401,800
2,000,000
697,500
697,500
119,816,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

รวม

รวม
1,646,000
1,646,000
9,328,000
200,000
8,900,000
228,000
119,400
119,400
11,093,400
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
1,646,000
1,646,000
9,328,000
200,000
8,900,000
228,000
119,400
119,400
11,093,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

10,840,900
10,840,900
7,540,000
1,100,000
2,240,000
4,200,000
87,471,900
87,471,900
105,852,800

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

9,261,100
9,261,100
20,890,000
1,050,000
14,540,000
4,800,000
500,000
500,000
500,000
30,651,100

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
5,782,000
5,782,000
14,400,000
550,000
12,850,000
850,000
150,000
660,900
260,900
400,000
20,842,900

74,945,400
74,945,400
180,710,400
18,210,400
104,100,000
57,560,000
840,000
27,358,100
27,358,100
283,013,900

งานบาบัดน้าเสีย
12,773,900
12,773,900
32,730,000
1,700,000
16,090,000
4,000,000
10,940,000
2,000,000
2,000,000
47,503,900

รวม
139,139,000
139,139,000
296,790,400
24,560,400
150,090,000
103,860,000
18,280,000
120,330,000
120,330,000
556,259,400

รวม
7,902,400
7,902,400
15,565,000
575,000
13,800,000
1,010,000
180,000
1,001,100
601,100
400,000
24,468,500
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
2,120,400
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
2,120,400
งบดาเนินการ
1,165,000
ค่ำตอบแทน
25,000
ค่ำใช้สอย
950,000
ค่ำวัสดุ
160,000
ค่ำสำธำรณูปโภค
30,000
งบลงทุน
340,200
ค่ำครุภัณฑ์
340,200
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
3,625,600

31,317,700
31,317,700
54,920,000
2,500,000
13,120,000
33,300,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
0000089,237,700

งานสวนสาธารณะ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
4,155,400
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
4,155,400
งบดาเนินการ
8,796,000
ค่ำตอบแทน
166,000
ค่ำใช้สอย
8,200,000
ค่ำวัสดุ
380,000
ค่ำสำธำรณูปโภค
50,000
งบลงทุน
3,949,900
ค่ำครุภัณฑ์
3,949,900
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
16,901,300

งานกีฬาและนันทนาการ
2,533,000
2,533,000
32,340,000
100,000
28,050,000
870,000
3,320,000
10,906,000
10,906,000
45,779,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,475,000
1,475,000
55,648,000
100,000
54,500,000
338,000
710,000
552,000
552,000
890,000
890,000
58,565,000

รวม
8,163,400
8,163,400
96,784,000
366,000
90,750,000
1,588,000
4,080,000
15,407,900
15,407,900
890,000
890,000
121,245,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

รวม

รวม
11,610,200
11,610,200
10,240,000
830,000
3,270,000
4,290,000
1,850,000
249,751,000
500,000
249,251,000
271,601,200
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
6,764,300
4,845,900
6,764,300
4,845,900
9,580,000
660,000
530,000
300,000
3,200,000
70,000
4,000,000
290,000
1,850,000
500,000
249,251,000
500,000
249,251,000
16,844,300
254,756,900

แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น

งานกิจการสถานธนานุบาล

งานโรงฆ่าสัตว์

860,000
860,000
878,000
599,000
95,000
84,000
100,000
40,050,000
40,050,000
41,788,000

รวม

877,200
877,200
635,000
30,000
570,000
25,000
10,000
70,000
70,000
1,582,200

รวม
1,737,200
1,737,200
1,513,000
629,000
665,000
109,000
110,000
70,000
70,000
40,050,000
40,050,000
43,370,200

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลำง
บำเหน็จ/บำนำญ
รวม

งานงบกลาง
109,453,350
70,689,350
38,764,000
109,453,350

รวม
109,453,350
70,689,350
38,764,000
109,453,350
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รายงาน
ประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556

หมวดรายรับ
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.3 ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
- ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิง่ ปฏิกูล
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ค่ำธรรมเนียมกำรแข้งย้ำยที่อยู่
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองสำเนำทะเบียนรำษฎร
- ค่ำธรรมเนียมกำรขอทะเบียนบ้ำนกรณีชำรุดสูญหำย
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
- ค่ำธรรมเนียมออกบัตรประจำตัวประชำชน
- ค่ำธรรมเนียมตรวจคัดสำเนำรำยกำร
- ค่ำธรรมเนียมออกใบแทน
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและสำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวประชำชน

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ผลต่าง (%)

ปี 2559

206,847,062.00
3,578,703.20
16,446,102.00
226,871,867.20

214,631,892.35
3,368,029.30
16,429,737.84
234,429,659.49

222,875,362.71
3,280,655.71
16,951,179.85
243,107,198.27

200,000,000.00
3,300,000.00
16,000,000.00
219,300,000.00

10.00
-9.09
3.13
9.21

%
%
%
%

220,000,000.00
3,000,000.00
16,500,000.00
239,500,000.00

0
622,560.00
2,314,582.20
19,003,370.00
16,860,320.00
2,314,582.20
600.00

1,990.00
650,530.00
2,764,849.95
21,360,440.00
19,109,240.00
2,251,200.00
2,800.00

1,310.00
670,600.00
1,789,861.95
20,920,175.00
18,766,550.00
2,153,625.00
1,000.00

2,000.00
600,000.00
1,000,000.00
22,000,000.00
20,000,000.00
2,000,000.00
2,000.00

-50.00
8.33
50.00
22.73
25.00
0
-50.00

%
%
%
%
%
%
%

1,000.00
650,000.00
1,500,000.00
27,000,000.00
25,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00

867,380.00
93,780.00
773,600.00
0
1,391,400.00
1,338,480.00
0
0
52,920.00

886,320.00
89,800.00
796,520.00
0
634,160.00
603,900.00
0
0
30,260.00

1,063,860.00
87,620.00
976,240.00
0
789,040.00
742,860.00
0
0
46,180.00

782,000.00
80,000.00
700,000.00
2,000.00
514,000.00
500,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00

26.09
6.25
28.57
-50.00
45.33
40.00
-50.00
-50.00
350

%
%
%
%
%
%
%
%
%

986,000.00
85,000.00
900,000.00
1,000.00
747,000.00
700,000.00
1,000.00
1,000.00
45,000.00

14

หมวดรายรับ
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์
- ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
2.9 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์
2.10 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
2.11 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.12 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
- ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร
- ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข
2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ค่ำใบอนุญำตจัดตังสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนสะสม
อำหำรในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
- ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
- ค่ำใบอนุญำตให้ตังตลำดเอกชน
- ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ
2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
- ค่ำเช่ำอำคำร
- ค่ำเช่ำที่วำงของขำยในตลำด
- ค่ำเช่ำที่วำงของขำยรอบตลำด
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส้วมสำธำรณะ
- ค่ำเช่ำทรัพย์สินอื่น ๆ

ปี 2555
147,852.80
20,020.00
127,832.80
0
7,497,115.00
0
2,149,495.00
149,320.00
2,000,175.00
16,076,199.69
3,043,917,00
559,400.00

รายรับจริง
ปี 2556
150,135.00
20,180.00
129,955.00
0
14,292,275.00
0
2,413,935.00
171,660.00
2,242,275.00
3,753,274.22
2,877,100.00
548,050.00

ปี 2558
120,000.00
20,000.00
100,000.00
2,000.00
10,000,000.00
2,000.00
2,100,000.00
100,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
2,656,000.00
500,000.00

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
6.67 %
-60.00 %
20.00 %
-50.00 %
60.00 %
-50.00 %
7.14 %
50.00 %
5.00 %
233.33 %
3.84 %
0 %

ปี 2557
133,358.75
8,000.00
125,258.00
0
16,521,250.00
0
2,335,590.00
155,060.00
2,180,530.00
7,083,711.09
2,793,200.00
494,400.00

ปี 2559
128,000.00
8,000.00
120,000.00
1,000.00
16,000,000.00
1,000.00
2,250,000.00
150,000.00
2,100,000.00
5,000,000.00
2,758,000.00
500,000.00

170,500.00
8,000.00
2,306,017.00
20,026.00
6,395.00
53,140,892.69

174,500.00
8,000.00
2,146,550.00
23,220.00
9,055.00
49,820,084.17

167,500.00
8,000.00
2,123,300.00
21,100.00
6,955.00
54,131,011.79

150,000.00
6,000.00
2,000,000.00
15,000.00
10,000.00
41,305,000.00

0
33.33
5.00
33.33
-30.00
38.12

%
%
%
%
%
%

150,000.00
8,000.00
2,100,000.00
20,000.00
7,000.00
57,050,000.00

6,847,768.00
2,123,048.00
890,795.00
2,314,525.00
589,500.00
929,900.00

7,279,035.00
2,182,800.00
1,169,240.00
2,307,195.00
560,000.00
1,059,800.00

8,294,620.00
2,109,350.00
962,260.00
2,359,360.00
582,000.00
2,281,650.00

6,300,000.00
2,000,000.00
800,000.00
2,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00

26.98
5.00
12.50
15.00
0
120.00

%
%
%
%
%
%

8,000,000.00
2,100,000.00
900,000.00
2,300,000.00
500,000.00
2,200,000.00
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ปี 2555
76,653,942.67
1,676,423.75
0
95,000.00
95,000.00
85,273,134.42

รายรับจริง
ปี 2556
117,817,075.96
1,939,428.70
0
447,000.00
447,000.00
127,482,539.66

ปี 2557
130,990,440.07
2,154,804.94
0
189,000.00
189,000.00
141,628,865.01

6,798,410.41
2,317,929.51

7,665,786.55
2,204,425.18

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
5.2 ค่าขายแบบแปลน
5.3 ค่าเขียนแบบแปลน
5.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- เงินชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

9,116,339.92

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายรับ
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
3.4 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด
3.5 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
- รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
4.1 เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 1
4.2 เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 2

6. หมวดรายได้จากทุน
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

ปี 2558
113,511,000.00
2,000,000.00
2,000.00
100,000.00
100,000.00
121,913,000.00

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
14.53 %
0 %
-60.00 %
80.00 %
80.00 %
14.98 %

ปี 2559
130,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00
180,000.00
180,000.00
140,181,000.00

6,725,282.40
2,242,441.81

6,900,000.00
2,700,000.00

-13.04 %
-16.67 %

6,000,000.00
2,250,000.00

9,870,211.73

8,967,724.21

9,600,000.00

-14.06 %

8,250,000.00

0
2,560,100.00
0
1,559,456.18
1,559,456.18
0

0
1,954,500.00
0
1,272,584.68
1,272,584.68
0

0
815,900.00
0
3,670,501.91
3,639,801.91
30,700.00

0
1,000,000.00
2,000.00
1,000,000.00
600,000.00
400,000.00

0
-20.00
-50.00
253.00
483.33
-92.50

%
%
%
%
%
%

0
800,000.00
1,000.00
3,530,000.00
3,500,000.00
30,000.00

4,119,556.18

3,227,084.68

4,486,401.91

2,002,000.00 116.33 %

4,331,000.00

89,270.00

127,700.00

963,700.00

80,000.00 1,025.00 %

900,000.00

89,270.00

127,700.00

963,700.00

80,000.00 1,025.00 %

900,000.00

16

หมวดรายรับ

ปี 2555

7. หมวดภาษีจัดสรร
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
7.5 ภาษีสุรา
7.6 ภาษีสรรพสามิต
7.7 ค่าภาคหลวงแร่
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

0
362,304,816.50
302,843,762.78
30,346,413.96
43,909,867.62
78,911,498.68
1,124,741.74
3,205,899.70
258,974,735.26

รายรับจริง
ปี 2556
0
392,742,837.07
300,931,061.09
41,243,523.13
44,532,053.95
97,358,568.34
1,282,843.46
4,016,422.85
301,908,457.51

ปี 2557
0
427,892,749.03
274,437,214.77
38,433,995.36
47,573,914.04
64,709,952.13
1,617,252.99
3,766,780.07
252,700,341.00

ปี 2558
100,000.00
390,000,000.00
282,000,000.00
35,000,000.00
45,000,000.00
80,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
215,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,081,621,736.24 1,184,015,767.40 1,111,132,199.39 1,051,100,000.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
0
7.69
-2.84
8.57
4.44
-18.75
50.00
23.33
22.09

%
%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2559
100,000.00
420,000,000.00
274,000,000.00
38,000,000.00
47,000,000.00
65,000,000.00
1,500,000.00
3,700,000.00
262,488,000.00

5.77 % 1,111,788,000.00

220,329,411.00

311,278,033.00

338,664,126.00

354,700,000.00

-4.71 %

338,000,000.00

220,329,411.00

311,278,033.00

338,664,126.00

354,700,000.00

-4.71 %

338,000,000.00

1,680,562,207.65 1,920,251,080.13 1,903,081,226.58 1,800,000,000.00

5.56 % 1,900,000,000.00
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18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
..................................................

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

1,900,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
1.2 ภำษีบำรุงท้องที่
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง
1.3 ภำษีป้ำย
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง

รวม
จำนวน

239,500,000 บาท
220,000,000 บำท

จำนวน

3,000,000 บำท

จำนวน

16,500,000 บำท

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รวม
57,050,000 บาท
2.1 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
จำนวน
1,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.2 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
จำนวน
650,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.3 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
จำนวน
1,500,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.4 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข
จำนวน
27,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำเนื่องจำกมีกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียม แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จำนวน 25,000,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล
จำนวน 2,000,000 บำท
2.5 ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกำศ หรือแผ่นปลิวเพื่อกำรโฆษณำ
จำนวน
1,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ โดยคำนวณตำมเกณฑ์ที่ได้รับจริง เพื่อเก็บเป็นค่ำธรรมเนียม
ปิดแผ่นป้ำยประกำศ หรือเขียนข้อควำม ภำพ หรือติดตังเขียนป้ำยเอกสำรอื่นๆ ทิง หรือโปรยกระดำษ เพื่อ
โฆษณำแก่ประชำชน
2.6 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร
จำนวน
986,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ โดยคำนวณตำมเกณฑ์ที่ได้รับจริง แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งย้ำยที่อยู่
จำนวน
85,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองสำเนำทะเบียนรำษฎร จำนวน 900,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรขอทะเบียนบ้ำนกรณีชำรุดสูญหำย จำนวน
1,000 บำท
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2.7 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน
747,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง โดยคำนวณตำมเกณฑ์ที่ได้รับจริง แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมออกบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 700,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมตรวจคัดสำเนำรำยกำร
จำนวน
1,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมออกใบแทน
จำนวน
1,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและสำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 45,000 บำท
2.8 ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
จำนวน
128,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์
จำนวน
8,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
จำนวน 120,000 บำท
2.9 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
จำนวน
1,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.10 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
จำนวน
16,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.11 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
จำนวน
1,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.12 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยและเทศบัญญัติ
จำนวน
2,250,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร
จำนวน 150,000 บำท
- ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข
จำนวน 2,100,000 บำท
2.13 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
จำนวน
5,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.14 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข
จำนวน
2,758,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำใบอนุญำตจัดตังสถำนที่จำหน่ำย หรือสถำนสะสมอำหำรในครัว หรือพืนที่ใด
ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร จำนวน 500,000 บำท
- ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ เช่น เร่ขำยหรือแผงลอย จำนวน 150,000 บำท
- ค่ำใบอนุญำตให้ตังตลำดเอกชน
จำนวน
8,000 บำท
- ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ
จำนวน 2,100,000 บำท
 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุภำพ
 ค่ำใบอนุญำตใช้สถำนที่แต่งผม
 ค่ำแผงลอย
 ค่ำใบอนุญำตให้เป็นที่แต่งผม
2.15 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
จำนวน
20,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
2.16 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
7,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ

20
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
140,181,000
3.1 ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่
จำนวน
8,000,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำเช่ำอำคำร
จำนวน 2,100,000 บำท
- ค่ำเช่ำที่วำงของขำยในตลำด
จำนวน
900,000 บำท
- ค่ำเช่ำที่วำงของขำยรอบตลำด
จำนวน 2,300,000 บำท
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส้วมสำธำรณะ จำนวน
500,000 บำท
- ค่ำเช่ำทรัพย์สินอื่น ๆ
จำนวน 2,200,000 บำท
3.2 ดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
130,000,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
3.3 ดอกเบียเงินฝำกกองทุน
จำนวน
2,000,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
3.4 ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยกำหนด
จำนวน
1,000
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริง
3.5 รำยได้จำกทรัพย์สินอื่นๆ
จำนวน
180,000
- รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
จำนวน 180,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
8,250,000
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจำกงบเฉพำะกำร (สถำนธนำนุบำล 1, 2)
จำนวน
8,250,000
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ แยกเป็น
- เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 1 จำนวน 6,000,000 บำท
- เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2 จำนวน 2,250,000 บำท
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
5.2 ค่ำขำยแบบแปลน
5.3 ค่ำเขียนแบบแปลน
5.4 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จำนวน
- เงินค่ำชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
จำนวน

รวม
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
3,500,000 บำท
30,000 บำท

6. หมวดรายได้จากทุน
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
6.1 ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

บาท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท

4,331,000 บาท
800,000
1,000
3,530,000

บำท
บำท
บำท
บำท

รวม

900,000 บาท

จำนวน

900,000 บำท
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รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หมวดภาษีจัดสรร
รวม 1,111,788,000 บาท
7.1 ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จำนวน
100,000 บำท
ประมำณกำรตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม จัดสรรตำมพระรำชบัญญัติแผนและขันตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จำนวน
420,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9
จำนวน
274,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง จัดสรรตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ประเภทภำษี
มูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น 1 ใน 9
7.4 ภำษีธุรกิจเฉพำะ
จำนวน
38,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.5 ภำษีสุรำ
จำนวน
47,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.6 ภำษีสรรพสำมิต
จำนวน
65,000,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ
7.7 ภำษีภำคหลวงแร่
จำนวน
1,500,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ
7.8 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน
3,700,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.9 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
จำนวน
262,488,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

338,000,000 บาท

ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ แต่ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 338,000,000 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น 1,900,000,000.00 บาท
( หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)
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ประมาณการรายจ่าย

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
166,959,600 บาท
สานักปลัดเทศบาล
รวม
153,506,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
31,286,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
31,286,000 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
9,792,000 บาท
(1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
จำนวน
2,133,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(2) เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี จำนวน
480,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(3) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี จำนวน
480,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้กับนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(4) เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
(5) เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
5,799,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำล
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
21,494,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
10,740,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร
ฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน ฝ่ำยบรรจุแต่งตัง หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แขวงท่ำทรำย แขวงสวนใหญ่
สำนักปลัดเทศบำล และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
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(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
509,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
451,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
(6) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
8,603,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนจ้ำงหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(7) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
566,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบดาเนินการ
รวม
110,635,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
91,135,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
41,170,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
40,350,000 บำท
(1.1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย ค่ำตรวจผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของเทศบำล สำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำนและประเมินควำมชำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำร
(1.2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จำนวน
40,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคล
(1.3) เงินทำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครังครำว
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำทำขวัญให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง กรณี
เสียชีวิตหรือได้รับอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557
(2) ค่ำเบียประชุม
จำนวน
20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประชุมให้กับคณะกรรมกำรในกำรประชุม
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
(3) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

25
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
(4) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
43,760,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
12,350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ค่ำรับวำรสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำระวำงบรรทุก
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำติดตัง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จำนวน
1,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกับบริษัทเอกชนทำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำนเทศบำล อำคำร 1 – 2 และ
สำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จำนวน
5,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกับบริษัทเอกชนดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสำนักงำนเทศบำล อำคำร 1 – 2
และสำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จำนวน
5,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำติดตัง และเดินสำย
เครื่องโทรศัพท์ภำยในหน่วยงำน เป็นต้น ฯลฯ
จำนวน
300,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนเทศบำล
จำนวน
300,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงบำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2
จำนวน
500,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบดับเพลิง สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2
จำนวน
150,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบบำบัดนำเสียและระบบประปำ สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 1 และ 2
จำนวน
100,000 บำท
ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยได้ ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
จำนวน
1,100,000 บำท
(2.1) ค่ำเลียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ในกำรเลียงรับรอง และค่ำบริกำรอื่นๆ
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
ได้รับแต่งตังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น
(2.2) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
ในกำรเลียงรับรองรวมทังค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพื่อเป็นค่ำรับรองใน
กำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
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ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังงบประมำณได้ไม่เกินปีละ1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำ
โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548
รำยได้จริงปีงบประมำณ 2557
=
2,203,062,737.29 _ บำท
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
=
299,981,510.71 _ บำท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
=
0.00
บำท
คงเหลือเงินที่นำมำคำนวณเป็นค่ำรับรอง
=
1,903,081,226.58
บำท
ค่ำรับรองในกำรรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล =
1,903,081,226.58×1% บำท
=
19,030,812.26
บำท
ตังจ่ำยไว้เพียง
=
1,000,000.00
บำท
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548
รำยกำรที่ (2.1) – (2.2) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
27,810,000 บำท
(3.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
12,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรของ
คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ
จัดตังตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำงด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.2) ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ ฯลฯ จำนวน
10,000 บำท
(3.3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตัง
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตังกำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตังสั่งให้มีกำร
เลือกตังใหม่) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0290.4/ว 2698 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2550 อีกทังให้
ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิ และหน้ำที่
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558, ด่วนที่สุด
ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2556,และหนังสือกรมส่งเสริม ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.4) โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงมหำดไทยและจังหวัดนนทบุรี จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมสมำนฉันท์ และยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
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{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-5-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.5) โครงกำรอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐบำลหรือองค์กร เอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณะประโยชน์
แก่ท้องถิ่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐบำลหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สำธำรณประโยชน์แก่ท้องถิ่น ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำตกแต่งสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-1 }
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.6) โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำ
ของขวัญที่ระลึก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำตกแต่ง
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นในกำรจัดงำนวันเทศบำล ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) หน้ำ 5-2-13-1 }
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.7) โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำตกแต่งสถำนที่
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นกำรรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรกระจำยอำนำจให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.8) โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร กำร
พัฒนำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำมยืดหยุ่นเน้นควำมคล่องตัวในกำรทำงำนและผลลัพธ์ที่ได้เป็นสำคัญ ให้แก่
คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครู
เทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.9) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในแต่ละส่วนรำชกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำน
มีควำมเป็นกันเอง เรียนรู้และเข้ำใจบทบำทของตนเองและผู้อื่น มีกำรสื่อสำรที่ชัดเจนเหมำะสม มีควำมมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดให้แก่คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ
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สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องสำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่
อบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5 -2-4-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.10) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของเทศบำลนครนนทบุรีเห็นถึงควำมสำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
กำรป้องกันและต่อต้ำนคอรัปชั่น ให้แก่คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-100}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,500,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
6,205,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วนำ เป็นต้น
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ทรำย กระเบือง เป็นต้น
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำปะยำง เป็นต้น
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล เป็นต้น
(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้ำง อัด ขยำยภำพ กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
2,000,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น
(9) วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพำะชำ ปุ๋ย พืช ต้นไม้ เพื่อ
ใช้ตกแต่งอำคำรสำนักงำน เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎำคม 2558 และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (9) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
19,500,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
19,500,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
15,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของสำนักงำนเทศบำลอำคำร 1 – 2 และแขวงท่ำทรำย
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในสำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรีอำคำร 1-2 และแขวงท่ำทรำย
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ติดต่อรำชกำรที่ใช้ในสำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรีอำคำร 1 – 2
และแขวงท่ำทรำย
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ เป็นต้น
(5) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
ค่ำเช่ำวงจร DDN เชื่อมโยงข้อมูลฝ่ำยทะเบียนและบัตร ฯ ไปที่สำนักงำนแขวงท่ำทรำย และค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
บริกำร เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบลงทุน
รวม
11,385,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
11,385,500 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
11,385,500 บาท
1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
2,588,000 บาท
(1.) รถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
จำนวน
2,588,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-67}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืนและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2. เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
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3. มีพนักพิงสำมำรถปรับเอนนอนได้หลำยระดับเป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศฟิล์มกรองแสงและ
พ่นกันสนิม
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
103,700 บาท
(1) เครื่องบันทึกเสียง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-88 }
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
หน่วยจัดเก็บภำยในไม่น้อยกว่ำ 4 GB มีช่องเสียบหูฟัง มีระบบตัดเสียงรบกวน กำลังขับลำโพง
90 mW เพื่อสำหรับใช้ในกำรประชุมคณะผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรและกำรประชุมอื่นๆ เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีในรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) ไมโครโฟนสำหรับโพเดียม
จำนวน
27,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไมโครโฟนสำหรับโพเดียม จำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ 13,900 บำท
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-8}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- ก้ำนไมโครโฟนยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 18 นิว
- เป็น Condenser Microphone สำมำรถติดตังบนโพเดียมได้ ฯลฯ
เพื่อสำหรับใช้ติดตังโพเดียมในกำรประชุมหรืองำนต่ำง ๆ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) ไมโครโฟนไร้สำยพร้อมเครื่องรับ
จำนวน
59,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 5 ชุด รำคำชุดละ 11,800 บำท
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-9}
ประกอบด้วย
- เครื่องรับ 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือ 1 ตัว
- เครื่องรับสำมำรถรับสัญญำณแบบ Diversity มีระบบ Automatic Frequency Selection
- สำมำรถปรับเลือกควำมถี่ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องควำมถี่
- กำลังส่ง 10 mW ฯลฯ
เพื่อสำหรับใช้ในห้องประชุมชัน 5 สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2 และห้องประชุมอื่น เนื่องจำกเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) เครื่องป้องกันสัญญำณไมค์หอน
จำนวน
11,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องป้องกันสัญญำณไมค์หอน จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-9}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีอัตรำกำรสุ่มตัวอย่ำง 192 KHz
- หน่วยประมวลผล DSP 32 – บิต
- ตัวแปลงสัญญำณ A/D และ D/A ขนำด 24-บิต
- มีโหมดกำรทำงำนเป็น swichable
- จอแอลซีดีขนำดไม่น้อยกว่ำ 144×32 พิกเซล แสดงเมนูกำรตังค่ำฟังก์ชั่น LED ระดับ
ดิจิตอลแสดงสถำนะของกำรส่งออก ฯลฯ สำหรับใช้ในห้องประชุมชัน 5 สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2
และห้องประชุมอื่น เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำม
รำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
2,168,000 บาท
(1) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 BTU
จำนวน
33,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง สำหรับติดตังที่ห้องรองนำยกเทศมนตรี
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-81}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 24,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
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- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 BTU
จำนวน
112,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 24,000 BTU รำคำเครื่องละ 28,000 บำท จำนวน 4 เครื่อง สำหรั บ ใช้ ติ ด ตังห้ องรองนำยกเทศมนตรี
และห้ องหั วหน้ำ สำนัก ปลั ดเทศบำล รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-81}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 24,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
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1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000 BTU
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 12,000 BTU รำคำเครื่องละ 18,000 บำท จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ติดตังห้องประธำนสภำเทศบำล
และห้องรองประธำนสภำเทศบำล รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-82}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเที ยบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตังพืน (ไม่มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 56,000 BTU
จำนวน
58,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดตู้ตังพืน (ไม่มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 56,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง สำหรับใช้ติดตังที่ห้องสมำชิกสภำเทศบำล
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
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กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-82}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 56,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวั ตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(5) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 18,000 BTU
จำนวน
69,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 18,000 BTU รำคำเครื่องละ 23,000 บำท จำนวน 3 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง สำหรับใช้
ติดตังที่ห้องรองปลัดเทศบำล
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-83}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 18,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
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3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(6) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 48,000 BTU
จำนวน
56,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำด 48,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รวมอุปกรณ์พร้อมติดตัง สำหรับใช้ติดตังที่ห้องปลัดเทศบำล
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-83,84}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำ 48,000 BTU
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
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แจ้งตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวัน 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยพิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ
โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์)
8. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
1.1 สวิตซ์ 1 ตัว
1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
1.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(7) เครื่องปรับอำกำศแบบฝังใต้เพดำน ขนำด 48,000 BTU จำนวน
1,100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำด 48,000 BTU
จำนวน 9 เครื่อง พร้อมค่ำติดตังและอุปกรณ์เดินระบบ สำหรับติดตังที่ห้องสำนักปลัดเทศบำล
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตัง
ตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน
จัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-83}
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนำดที่กำหนดไม่ต่ำกว่ำ 48,000 BTU
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม มอก. 2134-2545 ฉลำกเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบ
สำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 5)
ต้องเป็นชนิดกระจำยลม 4 ทิศทำง
6) เครื่องปรับอำกำศมีระบบฟอกอำกำศและสำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
7) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(8) เครื่องปรับอำกำศแบบฝังใต้เพดำน ขนำด 60,000 BTU จำนวน
420,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำด 60,000 BTU
จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ค่ำติดตังและค่ำท่อนำยำเกิน 20 เมตร สำหรับติดตังที่เรือนรับรองท่ำนำนนทบุรี
เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตัง
ตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
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ปฏิบัติงำนของพนักงำน
จัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-84}
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนำดที่กำหนดไม่ต่ำกว่ำ 60,000 BTU
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม มอก. 2134-2545 ฉลำกเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบ
สำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 5)
ต้องเป็นชนิดกระจำยลม 4 ทิศทำง
6) เครื่องปรับอำกำศมีระบบฟอกอำกำศและสำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
7) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(9) เครื่องสแกนลำยพิมพ์นิวมือ
จำนวน
94,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสแกนลำยพิมพ์นิวมือ (AC-CRU-67CL-FO-LAN-1) พร้อม
กำรเดินระบบ และโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ 47,000 บำท
จัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-85}
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ ดังนี
- ดึงข้อมูลผ่ำนระบบ Lan หรือ ผ่ำน Thumb Drive
- เก็บลำยนิวมือได้ 9,000 ลำย หรือ 4,500 รหัส
- เก็บ Records ได้ 100,000 Rec.
- ID พนักงำนต้องไม่เกิน 16 หลัก ตัวเลขอย่ำงเดียว
- เสียงตอบรับภำษำไทย
- หน้ำจอ Touch Screen
- รองรับบัตร Smart Card เดิมที่มีอยู่
- สำมำรถใช้บัตรพนักงำนคู่กับลำยนิวมือ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(10) เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
จำนวน
190,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตัง จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-4}
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โดยมีคุณลักษณะเฉพำะดังนี
- เครื่องกดบัตรคิวแบบจอสัมผัส (Touch Screen Kiosk)
- ป้ำยแสดงผลรวม LCD หรือ LED TV พร้อมขำยึด
- ป้ำยแสดงผลประจำช่องบริกำร จำนวน 5 ป้ำย
- เครื่องกดสำหรับเรียกบัตรคิว จำนวน 5 เครื่อง
- บัตรคิว
- ระบบเสียงอัตโนมัติพร้อมเครื่องขยำยเสียงและลำโพง
- ชุดโปรแกรมควบคุมระบบกำรจัดคิว
- ติดตังเชื่อมโยงพร้อมสำยสัญญำณอุปกรณ์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน
แขวงท่ำทรำย มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
447,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
178,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำเครื่องละ 16,000 บำท จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง,ฝ่ำยทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชำชน สำนักงำนแขวงท่ำทรำย จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำง และคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-1,53}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHZ หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
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- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 6 ชุดๆละ 3,800 บำท
1.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 6 ชุดๆละ
10,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล (แบบที่ 1) จำนวน
147,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิว) พร้อมอุปกรณ์ รำคำเครื่องละ 23,000 บำท จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 2 เครื่อง,ฝ่ำยบรรจุแต่งตัง จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-3,4,6}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB สำหรับแบบ
L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำงแบบ
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB จำนวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 4 ชุดๆละ 3,800 บำท
2.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 4 ชุดๆละ 10,000 บำท
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
31,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำเครื่องละ 3,100 บำท
จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 5 ชุด , ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 2 ชุด , ฝ่ำยบรรจุแต่งตัง
1 ชุด, ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 1 ชุด และฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน สำนักงำนแขวงท่ำทรำย 1 ชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-2,4,5,7,53}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่นอ้ ยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จำนวน
17,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) รำคำเครื่องละ 4,300 บำท
จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง , ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 1 เครื่อง และฝ่ำยพัฒนำ
บุคลำกร 1 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-2,4,5}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพขำวดำไมนอยกวำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพสีไมนอยกวำ 4,800x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพรำงขำวดำไมนอยกวำ 30 หนำตอนำทีหรือ 15 ภำพตอนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพรำงสีไมนอยกวำ 20 หนำตอนำทีหรือ 10 ภำพตอนำที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวำ จำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง
- สำมำรถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ 100 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จำนวน
11,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) รำคำ
เครื่องละ 3,700 บำท จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-2}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
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- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไมนอยกวำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพรำงไมนอยกวำ 18 หนำตอนำที
- มีหนวยควำมจำ (Memory) ขนำดไมนอยกวำ 2 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวำ จำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง
- สำมำรถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ 150 แผน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน
7,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) เพื่อใช้
ในฝ่ำยบรรจุแต่งตัง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-7}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
จำนวน
15,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) รำคำเครื่องละ
7,600 บำท จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 1 เครื่อง, สำนักงำนแขวงท่ำทรำย 1 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-2,54}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ – สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x2,400 dpi
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- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 90 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และCustom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้ำ/นำที)
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ 1
(35 หน้ำ/นำที) รำคำ 20,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน สำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-54}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 35 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(9) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนำด 36 U)
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจัดซือตู้สำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนำด 36 U) จำนวน 1 ตู้
เพื่อใช้ในฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน สำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-55}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี

43
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนำด 19 นิว 36U โดยมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร และควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 179 เซนติเมตร
- มีช่องเสียบไฟฟ้ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบำยควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
78,000 บาท
(1) กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล
จำนวน
38,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยรูประบบดิจิตอล สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-87}
โดยมีคุณลักษณะประกอบด้วย
- กล้องถ่ำยภำพนิ่งแบบ DSLR
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 24 ล้ำนพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋ำบรรจุกล้อง ฯลฯ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือรำคำ
ที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) บอร์ดอะคริลิก
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำบอร์ดอะคริลิก ขนำด 1.70x1.10 เมตร จำนวน 2 บอร์ด ๆ
ละ 20,000 บำท พร้อมอุปกรณ์และติดตัง เพื่อประชำสัมพันธ์โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
สมำชิกสภำเทศบำลนครนนทบุรี เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจัดตังตำมรำคำ ในท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.6 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม
6,000,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-47}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบรายจ่ายอื่น

รวม

200,000 บาท
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หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
200,000 บาท
1. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล กำรพัฒนำระบบ หรือกำรบริหำรจัดกำรระบบต่ำง ๆ
จำนวน
200,000 บำท
(1) โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรกำหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อวัดระดับและประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
กำรดำเนินงำนกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลนครนนทบุรี ในกำรปรับปรุงกำรบริกำรเพื่อสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนในด้ำนต่ำงๆ และประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-5 }
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
รวม
13,453,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
8,885,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
8,885,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
8,885,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
4,755,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน กองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
140,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,634,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนจ้ำงหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
288,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบดาเนินการ
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

รวม
รวม
รวม
จำนวน

4,317,100
4,237,100
544,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
44,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1) – (2) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
2,663,100 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
380,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ค่ำวำรสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำระวำงบรรทุก
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำติดตัง ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยเชื่อมโยงดูแลอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์กองทะเบียน
รำษฎรและงำนบัตรประจำตัวประชำชน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เป็นต้น ฯลฯ
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สำหรับกำรปฏิบัติกองทะเบียนรำษฎรบัตรประจำตัวประชำชนให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำร
จำนวน
310,000 บำท
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
1,600,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรของผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนครูเทศบำลในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พัก ฯลฯ
(2.2) โครงกำรปรับปรุงเลขหมำยประจำบ้ำนในพืนที่เขตเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเลขที่ เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและ
ค้นหำบ้ำนเลขที่ สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรและแบบพิมพ์ ค่ำป้ำยบ้ำนเลขที่ ค่ำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำสติ๊กเกอร์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-41}
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
683,100 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน

1,030,000 บาท
450,000 บำท
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(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วนำ เป็นต้น
(4) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
45,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำปะยำง เป็นต้น
(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล เป็นต้น
(6) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้ำง อัด ขยำยภำพ กระดำษเขียน
โปสเตอร์ เป็นต้น
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
80,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
80,000 บาท
(1) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ในกองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน
(2) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ เป็นต้น
(3) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรค่ำเช่ำวงจร DDN เชื่อมโยงข้อมูลฝ่ำยทะเบียนและบัตร ฯ
ไปที่สำนักงำนแขวงท่ำทรำย เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบลงทุน
รวม
251,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
251,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
68,000 บาท
1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
18,000 บาท
(1) เครื่องโทรสำร
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำร จำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดดังนี
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-84}
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โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- กระดำษธรรมดำ
- ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกิน 6 วินำทีต่อแผ่น
- ส่งเอกสำรได้ครังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
50,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-47}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
183,000 บาท
2.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
รวม
183,000 บำท
(1) โครงกำรปรับปรุงปูพืนห้องเก็บเอกสำรของกองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน
183,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นปรับปรุงพืนห้องเก็บเอกสำร
1. ติดตังระบบพืน EPOXY COATING หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ที่ห้องเก็บเอกสำร
1 ชัน 1 พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 34 ตำรำงเมตร
2. ติดตังระบบพืน EPOXY MORTAR SELF LEVELING หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
ที่ห้องเก็บเอกสำร 2 ชัน B 1, ห้องเก็บเอกสำร 3,4 ชัน B 2 พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 195 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-45,46}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
38,099,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,822,400 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
9,822,400 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
9,822,400 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
5,250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร และฝ่ำยประชำสัมพันธ์
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
117,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
67,200 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
204,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
1.1.5 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,984,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.6 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่ มต่ำง ๆ ให้แก่พ นักงำนจ้ำง เช่น เงิน เพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบดาเนินการ
รวม
25,590,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
24,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
320,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
19,900,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
16,000,000 บำท
- เพื่อเป็น ค่ำรับ วำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนัง สือ เข้ำปกหนัง สือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย บอร์ด แถบเสียง (เทป)
คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี ค่ำจ้ำง
เหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย ค่ำจ้ำงสำรวจและจัดทำแผน
ที่เทศบำลนครนนทบุรี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุง
ระบบ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
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จำนวน
750,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) โครงกำรจัดอบรมประชุมประชำคมเมือง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลให้กับประชำคมเมือง และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล สำหรับจ่ำยเป็นค่ำยำนพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง-เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรประชุมประชำคมเมือง ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.25592561) หน้ำ 5-2-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
3,150,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
4,510,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่ อจ่ ำยเป็ น ค่ ำจัดซื อวั สดุ สำนั กงำน เช่ น กระดำษ หมึ ก ดิน สอ ค่ ำหนั ง สือ พิ ม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป -ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
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จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำรำยเดือนสำหรับป้ำยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร ฯลฯ
2.1.3 ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณีย์ยำกร และอื่น ๆ ฯลฯ
2.1.4 ค่ำบริกำรทำงด้ำนคมนำคม
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำรและ
อืน่ ๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (2.1.1) - (2.1.4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบลงทุน
รวม
1,836,700 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,836,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,836,700 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
30,000 บาท
(1) เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้ครังละ 30 แผ่น
จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. หมำยถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภำพ
2. ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขันต่ำ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-32}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
929,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิลแคบ
จำนวน
895,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ น้อยกว่ำ
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน รำคำ 895,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำร
งำนทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนพร้อมอุปกรณ์ ดังนี
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1. มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
2. เป็นรถยนต์บรรทุกขนำด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
3. เป็นกระบะสำเร็จรูป
4. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู
5. เกียร์อัตโนมัติ
6. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
7. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในกำรออกปฏิบัติงำนนอกพืนที่ และใช้ในกำรรับ – ส่งหนังสือ และติดต่อรำชกำรของฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป เนื่องจำกสภำพกำรจรำจรในปัจจุบันติดขัด ไม่คล่องตัว จึงมีควำมจำเป็นต้องใช้รถที่เป็นเกียร์
อัตโนมัติ เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว จึงจัดตังตำมรำคำท้องถิ่น หรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด หรือตำมรำคำ
ท้องตลำดที่สอบถำมรำคำมำได้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้ำ 5-2-4-28}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน แบบหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก
จำนวน
34,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน แบบหลังคำไปเบอร์กลำสหรือ
เหล็ก จำนวน 1 หลัง รำคำ 34,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั นที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-28}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
233,000 บาท
(1) เครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด รำคำ 80,000 บำท
เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ขนำดกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์ (2X150 Stereo)
2. มีเพำเวอร์มิกเซอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 แชนแนล
3. ลำโพงขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิว
4. สำมำรถเชื่อมต่อ IPhone/iPad ได้ด้วยสำย Sync (IPhone/iPad USB Connection)
เนื่อ งจำกครุภัณ ฑ์ที่จัด ซื อไม่มีกำหนดในบัญ ชี ร ำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-31}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) ไมโครโฟนไร้สำย
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไมโครโฟนไร้สำย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 40,000 บำท
รวมเป็นเงิน 120,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
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1. สำมำรถปรับตังสัญญำณช่องได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องหลัก
2. ใช้คลื่นควำมถี่แบบ UHF
3. รับสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร
4. ระบบ OUTPUT ได้ 2 แบบ ได้แก่ XLR JACK
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือ รำคำที่เคย จัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-30}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(3) ไมโครโฟนไร้สำย แบบหนีบปกเสือแบบคู่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ จัดซื อไมโครโฟนไร้ส ำย แบบหนีบ ปกเสื อแบบคู่พ ร้อ มอุป กรณ์
จำนวน 1 ชุด รำคำ 30,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ตัวเครื่องทำจำกโลหะ ขนำดเล็กนำหนักเบำ มีควำมแข็งแรงทนทำน
2. มีจอ LCD แสดงผลขณะใช้งำน
เนื่อ งจำกครุภัณ ฑ์ที่จัด ซื อไม่มีกำหนดในบัญ ชีร ำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-31}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(4) เครื่องเล่นซีดี – ดีวีดี
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องเล่นซีดี – ดีวีดี จำนวน 1 ตัว รำคำ 3,000 บำท เพื่อใช้
ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีช่องต่อวีดีโอแบบ Progressive เล่นแผ่นได้หลำกหลำย
2. ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 320 มม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-32}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
120,000 บาท
(1) กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล DSLR
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล DSLR พร้อมกระเป๋ำใส่กล้อง แบตเตอรี่
และอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 50,000 บำท รวมเป็นเงิน 100,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล
2. หน้ำจอ LCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 นิว
3. เลนส์ขนำด 18 – 135 MM
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4. ช่วงควำมไวแสง ISO 200 – 6400
5. ระบบออโต้โฟกัสอัตโนมัติ
6. สำมำรถเปลี่ยนเลนส์เพื่อควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนได้
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่ มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-29}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) กล้องถ่ำยวีดีโอแบบพกพำ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยวีดีโอแบบพกพำ พร้อมกระเป๋ำใส่กล้อง แบตเตอรี่
และอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว รำคำ 20,000 เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 8 ล้ำนพิกเซล
2. หน้ำจอ LCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.7 นิว
3. สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4. มีสื่อบันทึกในตัวไม่น้อยกว่ำ 8 GB
5. มีระบบป้องกันภำพสั่นไหว
เนื่อ งจำกครุภัณ ฑ์ที่จัด ซื อไม่มีกำหนดในบัญ ชีร ำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 3-2-4-30}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
324,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน
87,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน
2 ชุดๆ ละ 43,800 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 1 ชุดและฝ่ำยบริกำรฯ 1 ชุด โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz
จำนวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) มี ห น่ ว ยควำมจ ำขนำด ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 8 MB
สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก ำรสำหรับ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้ง ำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุนำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-47, 48, 51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
จำนวน
59,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 29,800 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติในฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่ฯ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท มี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
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- มีจอภำพแบบ LED หรือ ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่อ งคอมพิวเตอร์ แบบสิ ทธิกำรใช้ง ำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-46, 47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงำนทั่วไป
จำนวน
3,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงำนทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆ ละ
3,100 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800X4,800 dpi
2. สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษ ขนำด A4
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวัน ที่ 19 มิถุน ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุนำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-52}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(4) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนำด 42U)
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อ จ่ำยเป็ นค่ ำจัด ซือตู้ส ำหรับ จัด เก็ บเครื่อ งคอมพิ วเตอร์และอุป กรณ์ แบบที่ 3
(ขนำด 42U) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 130,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่ฯ โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. เป็นตู้ Rack ปิด ขนำด 19 นิว 42U โดยมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 110 เซนติเมตร และควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
2. มีช่องเสียบไฟฟ้ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ช่อง
3. มีพัดลมสำหรับระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว
4. มีประตูหน้ำเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
5. มีจอภำพ อุปกรณ์สลับสัญญำณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส
(touch pad) ที่ถูกออกแบบ และติดตังอยู่ภำยในตู้ Rack
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-49}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
จ ำนวน
12,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำยเป็ น ค่ ำจัด ซื อเครื่อ งสำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 1 เครื่ องๆ ละ
12,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่ฯ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 2 kVA (1,200 Watts)
2. มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่ำ
3. มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่ำ
4. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวัน ที่ 19 มิ ถุน ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-49}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(6) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
12,400 บำท
- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,100 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 1 เครื่อง, ฝ่ำยบริกำรฯ 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวัน ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-47, 48, 52}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้ำ/นำที)
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network
แบบที่ 1 (35 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 20,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 pdi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 35 ต่อหน้ำที่
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีควำมจำเป็น (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
5. มีชอ่ งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
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7. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-53}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.6 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
200,000 บาท
- รำยจ่ ำยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ ำรุง รั ก ษำโครงสร้ำ งของครุภั ณ ฑ์ ข นำดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งบิ น
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว น มำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบรายจ่ายอื่น
รวม
850,000 บาท
1 หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
850,000 บาท
1.1 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล กำรพัฒนำระบบหรือกำรบริหำรกำรจัดกำรระบบต่ำง ๆ ฯลฯ
จำนวน
200,000 บำท
1.1.1 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำรสำรวจข้อมูล
และประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่อำศัยในเขตเทศบำลต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของเทศบำลนครนนทบุรี ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรเทศบำลนคร
นนทบุ รี ให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของประชำชนได้ อย่ ำงมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพและเป็ น ค่ ำใช้ จ่ ำยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่ น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.2 ค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำย
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำยที่กองวิชำกำรและแผนงำนรับผิดชอบ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.3 ค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำย
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำยที่กองวิชำกำรและแผนงำนรับผิดชอบ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
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สานักการคลัง
งานบริหารงานคลัง
รวม
50,680,400 บาท
งบบุคลากร
รวม
28,756,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
28,756,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
28,756,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
14,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
390,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิน่ ระดับ 8 และระดับ
ว. หรือเทียบเท่ำซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักกำรคลัง
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงประจำปี
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
26,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำ
1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
12,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.7 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,020,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.7 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
งบดาเนินการ
รวม
16,858,600 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
15,594,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
3,074,300 บาท
1.1.1 ค่ำเบียประชุม
จำนวน
29,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประชุมให้กับกรรมกำรในกำรประชุม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
864,600 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
1.1.4 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู้แทนชุมชนหรือประชำคมที่ได้รับกำรแต่งตังให้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซือจัดจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
10,467,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,196,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่มีควำมจำเป็นรวมทังค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกจ้ำงทำ
ของ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกขนย้ำยสิ่งของฯฝ่ำยแผนที่ภำษี ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงหรือจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยของตลำด ค่ำประกันภัยต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงินธนำคำร ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
1,221,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
270,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เช่น จ่ำยเป็นค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) โครงกำรผู้ชำระภำษีดีเด่น
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้ำข่ำยต้องชำระภำษีสำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่ ค่ำของขวัญ ค่ำของ
รำงวัล ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสัมมนำ ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำล้ำงอัดรูป ค่ำตกแต่งสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(3) โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรชำระภำษีท้องถิ่น
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่ อเพิ่ มพู นควำมรู้ และเผยแพร่ข่ำวสำรให้ ประชำชนทรำบ สำหรับจ่ำยเป็ นค่ ำป้ ำย
ประชำสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ คู่มือกำรชำระภำษีท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-56}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(4) ค่ำภำษีถอนคืน
จำนวน
1,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีถอนคืน
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
5,050,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
2,052,800 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
730,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวรฯ เช่น
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซือหรือกำรจ้ำงพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร กระดำษ ปำกกำ แผ่นป้ำย
ต่ำงๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
54,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่ใช้ทำควำมสะอำด เช่น ไม้กวำด ช้อน ชำม ผงซักฟอก
และอุปกรณ์อื่น ๆ
1.3.4 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
1,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ฯลฯ
1.3.5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงใน ยำงนอก ฯลฯ
1.3.6 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ นำมันเครื่อง
นำมันจำรบี ฯลฯ
1.3.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำล้ำงอัดรูป- ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดำษไข กระดำษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล
ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่ำจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของตลำดสดเทศบำล
2.1.2 ค่ำนำบำดำล

รวม
รวม
จำนวน

1,264,500 บาท
1,264,500 บาท
425,000 บำท

จำนวน

58,500 บำท

จำนวน

81,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของตลำดสดเทศบำล

2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสำนักกำรคลัง
2.1.4 ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเอกสำรและค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ พัสดุทำงไปรษณีย์ ค่ำลงทะเบียน ค่ำโทรเลขและค่ำธนำณัติของสำนักกำรคลัง
2.1.5 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

500,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำร กำรบริกำรทำงโทรภำพ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
Internet รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง

งบลงทุน
รวม
5,065,800 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,065,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,065,800 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
3,635,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวน
3,580,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป 4 ประตู
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี.ซี. เกียร์อตั โนมัติ จำนวน 4 คันๆ ละ 895,000 บำท เพื่อใช้ส่วนพัสดุ , ฝ่ำย
กำรเงินและบัญชี , ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ , ฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นกระบะสำเร็จรูป
2. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแคป 4 ประตู
3. เกียร์อัตโนมัติ
4. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
5. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
เนื่องจำกไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรออกปฏิบัติงำนนอกพืนที่
และใช้ในกำรรับ-ส่งหนังสือ และติดต่อรำชกำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป เนื่องจำกสภำพจำรจรในปัจจุบันติดขัด ไม่คล่องตัว
สำนักงบประมำณ จึงจัดซือตำมรำคำท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด หรือตำมรำคำท้องตลำดที่สอบถำม
รำคำมำได้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) รถจักรยำนยนต์
จำนวน
55,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในส่วน
พัสดุ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน
5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซีที่กำหนด
2. รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
3. กำรจัดซือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
จัดตังตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-10}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
195,000 บาท
(1) ตูเ้ หล็ก 2 บำนเปิด
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำยเป็ น ค่ ำจั ด ซื อตู้ เหล็ ก 2 บำนเปิ ด กระจก ภำยในปรับ ระดั บ 4 ชั น ขนำด
91x45x183 ซม. จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 6,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีควำมจำเป็นต้องซือ
เนื่องจำกเอกสำรมีมำกขึนจะได้เก็บเป็นหมวดหมู่หลำยตำบล ลูกค้ำชำระภำษีมำกขึน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-85}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก
จำนวน
65,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชักจำนวน 10 ตู้ ๆละ 6,500 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีควำมจำเป็นต้องซือเนื่องจำกเอกสำรมีมำกขึนจะได้เก็บเป็นหมวดหมู่หลำยตำบล ลูกค้ำ
ชำระภำษีมำกขึน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-86}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(3) บอร์ด
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อบอร์ ด ไม้ บุ ล ำมิ เนต ฝั ง ดำวไลท์ 5 ดวง ขนำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ
2.50x5.00x0.40 เมตร จำนวน 1 บอร์ด เพื่ อใช้ในส่วนพัสดุ มีค วำมจำเป็น ต้อ งซื อแสดงโครงสร้ำงพนั กงำน
ประชำสัมพันธ์งำนให้พนักงำนทรำบ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-87}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
735,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
149,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 5 ชุดๆ ละ
29,800 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 1 ชุด ,ฝ่ำยกำรคลัง แขวงท่ำทรำย 2 ชุด ฝ่ำยผลประโยชน์ฯ 1 ชุด ,
งำนทะเบียนพำณิชย์ 1 ชุด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดประกอบด้วย
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนัก งำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ
16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
- สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท
(1.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ5-3-1-11, 12}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน
73,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 36,800 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 23,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB สำหรับแบบ
L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
(2.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค้ แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท
(2.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ 5-3-1-12, 13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
จำนวน
21,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 3,100 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1) มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2) สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ 5-3-1-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ
จำนวน
36,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน 5
เครื่องๆละ 7,300 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยผลประโยชน์ 1 เครื่อง , งำนทะเบียนพำณิชย์ 1 เครื่อง , ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
1 เครื่อง , ฝ่ำยกำรคลัง แขวงท่ำทรำย 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ 5-3-1-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
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(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน
95,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 5
เครื่องๆละ 19,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยผลประโยชน์ฯ 1 เครื่อง , ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 1 เครื่อง , ฝ่ำยแผนที่ภำษี 3
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยใน
เครื่องเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
7. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
8. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
9. สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และ สี) ได้
10. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
11. มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12. สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
13. สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
14. สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
15. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน
2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(6) สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1
จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงำนธุรกำร โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดำษขนำด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่
น้อยกว่ำ 50 แผ่น
2. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
3. มีควำมเร็วในกำรสแกนกระดำษขนำด A4 ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ppm
4. สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุ ณ ลักษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
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วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 –
2561) หน้ำ 5-3-1-14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1
จำนวน
140,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
ส่วนพัสดุ ประกอบด้วย
(7.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1 รำคำ 120,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่ำ สำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ
2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 15 MB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่ำ และมี
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตังภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
(7.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 20,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน
2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(8) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย แบบที่ 1 จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ได้มำตรฐำน สำมำรถเก็บ
รวบรวมเหตุกำรณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึนในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ
non-appliances เช่ น Firewall, Network Devices ต่ำงๆ, ระบบปฏิ บั ติกำร, ระบบ
appliances, ระบบเครือข่ำย และระบบฐำนข้อมูล เป็นต้น ได้อย่ำงน้อย 3 อุปกรณ์
ต่อระบบ โดยสำมำรถแสดงผลอยู่ภำยใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
2. มีระบบกำรเข้ำรหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตำมมำตรฐำน
MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่ำ
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3. สำมำรถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch,
Firewall, VPN, Server เป็นต้น ได้
4. สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนมำตรฐำน HTTPS, Command Line Interface
และ SSH ได้
5. สำมำรถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมำตรฐำนกำรจัดเก็บและรักษำ
ควำมปลอดภัยของ log file ที่ได้มำตรฐำน เช่น มำตรฐำนของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น
6. สำมำรถทำกำรสำรองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภำยนอก เช่น
Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
7. สำมำรถจัดเก็บข้อมูลเหตุกำรณ์ต่อวินำที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 eps
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(9) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2
จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 ช่อง
3. มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง
4. สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนทำงโปรแกรม Web Browser ได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ 5-3-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(10) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 kVA
จำนวน
35,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 3 kVA ( 2,100 Watts)
2. มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่ำ
3. มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่ำ
4. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้ำ 5-3-1-16}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(11) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ำย
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ำย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วน
พัสดุ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. หน่วยประมวลผล Marvell Armada XP Dual Core 1.33 GHz
2. หน่วยควำมจำ 1 GB DDR3
3. มีควำมจุใช้งำนอย่ำงน้อย 12 เทรำไบต์บน Raid 5 (4 เทรำไบต์ HDD X 4)
4. สำมำรถใส่ฮำร์ดดิกส์ได้อย่ำงน้อย 4 ตัว
5. รองรับควำมจุได้ 16 เทรำไบต์ (4 เทรำไบต์ HDD X 4)
6. สนับสนุน Hot Swappable Drive
7. รองรับกำรทำงำน CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH,
SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
8. มีช่องอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด (RJ45) Gigabit จำนวน 2 ช่อง
9. มีช่องอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด USB 3.0 จำนวน 2 ช่อง
10. มีช่องอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด eSATA จำนวน 1 ช่อง
11. ชนิดของตัวเครื่องเป็นแบบติดตังเข้ำกับตู้ rack ขนำด 1U
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(12) อุปกรณ์บริหำรจัดกำรเครือข่ำย
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์บริหำรจัดกำรเครือข่ำย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. ควำมเร็วหน่อยประมวล 1.2 GHz 16 Cores
2. มีหน่วยควำมจำ 2 GB
3. ติดตังระบบปฏิบัติกำร RouterOS V6 เป็นอย่ำงน้อย
4. มีช่องต่อชนิด RJ45 แบบ Gigabit จำนวน 12 ช่อง
5. มีช่องต่อชนิด USB จำนวน 1 ช่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.1.4 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
500,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-51}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
6,692,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
3,962,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
3,962,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
3,962,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,722,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงำนฝ่ำยนิติกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
100,000 บำท
- เงินค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษพนักงำนจ้ำง
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ (1.1.1) – (1.1.4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
งบดาเนินการ
รวม
2,467,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
2,467,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
62,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่ำเงินรำงวัลกรรมกำรสอบสวน ที่เทศบำลได้แต่งตังเป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนหรือสืบสวน ฯลฯ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อ จ่ำยเป็นเงินค่ ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุ ตรให้กับ พนั กงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
1.2 ค่าใช้สอย

รวม

1,600,000 บาท
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1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
400,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย บอร์ด แถบเสียง (เทป)
คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี ค่ำจ้ำงเหมำดูแล
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำย
เพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
900,000 บาท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของ
หน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
(2) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
(3) เงินช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำจำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
1.2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น
ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.2.1) – (1.2.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
805,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆฯลฯ
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1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมัน หล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอฯลฯ
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
งบลงทุน
รวม
263,300 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
263,300 บาท
1.1 ครุภัณฑ์
รวม
263,300 บาท
1.1.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
50,000 บาท
(1) เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ)
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) ควำมเร็ว 10 แผ่น
ต่อนำที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 50,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติในฝ่ำยนิติกำร โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขันต่ำ
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3. เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยำยได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ5-2-4-32}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
113,300 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
จำนวน
89,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิ ว) จำนวน 3 ชุ ดๆ ละ 29,800 บำท เพื่ อ ใช้ ป ฏิ บั ติ ในฝ่ ำยนิ ติ ก ำร โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ 1 ชุ ด
ประกอบด้วย
1. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (จอขนำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ 18.5 นิ ว) รำคำ 16,000 บำท มี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
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- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LED หรือ ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุด โปรแกรมระบบปฏิ บัติ กำรส ำหรับ เครื่องคอมพิ ว เตอร์ แบบสิท ธิก ำรใช้ ง ำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวัน ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LEDขำวดำ(30 หน้ำ/นำที) จำนวน
14,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน 2 เครื่อง ๆ รำคำ 7,300 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยนิติกำร โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 pdi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 30 ต่อหน้ำที่
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีควำมจำเป็น (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
9,300 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ
3,100 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยนิติกำร โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

สานักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

รวม

15,040,800 บาท

งบบุคลากร
รวม
7,545,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
7,545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
7,545,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,740,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และจ่ำยเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน เงิน
ตอบแทนพิเศษ ของข้ำรำชกำรพนักงำนพนักงำนส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่
(3) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
547,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
(4) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่งที่ปรับใหม่
(5) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,720,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(6) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) - (6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
งบดาเนินการ
รวม
4,440,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
4,440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
1,260,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
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(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่กำหนด
รำยกำรที่ (1) - (2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
1,350,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น เอกสำรที่เกี่ยวกับกฎหมำย หรือทีเกี่ยวข้อง
กับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
พ.ศ.2535 เอกสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เอกสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2535 เอกสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจัดทำเอกสำรในกำร
ดำเนินคดีกับ ผู้กระทำควำมผิด บันทึกเปรียบเทียบปรับ บันทึกถ้อยคำผู้ต้องหำ หนังสือ ขออนุญำต ค่ำจัดทำ
เอกสำรกำรดำเนินกำรทำงทะเบียนพำณิชย์ เช่น ใบสำคัญทะเบียนพำณิชย์ สมุดบัญชีรับ คำขอจดทะเบียนพำณิชย์
สมุดบัญชีรับคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำร สมุดบัญชีรับคำขอจดทะเบียนเลิก ประกอบกิจกำรพำณิชยกิจ
และค่ำใช้จ่ำยซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
50,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ยำนพำหนะ
ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เป็นต้น
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,200,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
1,830,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ
ดินสอ ยำงลบ ตัวหนีบ แฟ้มเก็บเอกสำร เป็นต้น
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น อุปกรณ์บำรุงรักษำวิทยุสื่อสำรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ไฟฉำย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสำร ปลั๊กไฟ สำยไฟ เป็นต้น
(3) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ กรอง
นำมันเครื่อง อุปกรณ์ในรถยนต์ เป็นต้น
(4) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง เป็นต้น
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(5) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำง-อัด-ขยำยรูป ค่ำป้ำยผ้ำ
เทปเปล่ำ ม้วนเทป เป็นต้น
(6) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น กระบอง เสือสะท้อนแสง อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เป็นต้น
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟแวร์ ที่รำคำต่อหน่วยไม่เกินสองหมื่นบำท เป็นต้น
(8) วัสดุอื่นๆ
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์จรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน ป้ำยสัญลักษณ์ วัสดุ อื่นๆ เพื่อ
ใช้ในกำรจัดกำรจรำจรและเพื่อรองรับกำรถ่ำยโอนอำนำจจำกส่วนกลำงในด้ำนจรำจร ฯลฯ และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ
กล่องไปรษณีย์เขียวติดตังบริเวณชุมชนและจุดเสี่ยงภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ทำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกอุ่นใจ
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมในชุมชนและสวนสำธำรณะในเขตเทศบำลนคร
นนทบุรี เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังดูแลตรวจตรำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 25526
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) - (8) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
งบลงทุน
รวม
3,055,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,055,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,055,800 บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
2,720,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน
945,000 บำท
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ
จำนวน
895,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงจำนวน 1 คัน
โดยมีคุณสมบัติพืนฐำน ดังนี
1. เป็นกระบะสำเร็จรูป
2. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแคป 4 ประตู
3. เกียร์อัตโนมัติ
4 .เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
5. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
- ติดตังเครื่องรับ -ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 24,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดตังเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
ประกอบด้วย ตัวเครื่องไมโครโฟน เสำอำกำศพร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุด หนังสือคู่มือ
- ติดตังไฟวับวำบสีแดงบนหลังคำรถ
จำนวน
26,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดตังไฟวับวำบสีแดงบนหลังคำรถ โดยมีคุณสมบัติพืนฐำน ดังนี
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1. ชุดสัญญำณไฟวับวำบ แบบ AERODYNAMIC มีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 1,100 มม. ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ
120 มิลลิเมตร ชนิดติดตังบนหลังคำเก๋ง
- ฐำนของชุดไฟท้ำด้วยโลหะปลอดสนิม ทนควำมชืนได้ดี
- ภำยในชุดสัญญำณไฟประกอบด้วยสัญญำณไฟหมุน หลอดไฟเป็นฮำโลเจน แรงสูง
55 วัตต์ จำนวนด้ำนละ 2 ชุด (ซ้ำย 2 ขวำ 2) มีจำนหมุนแบบสะท้อนแสง ผลิตจำกโลหะพืนผิวทนควำมร้อนได้ดี
ระหว่ำงหลอดไฟมีชุดสะท้อนแสงแบบ Mirror ติดตังอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสะท้อน
- มีชุดสัญญำณไฟกระพริบแบบฮำโลเจน ขนำด 23 วัตต์ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง
รวม 4 ชุด (หน้ำ 2 หลัง 2)
- มีชุดสัญญำณไฟกระพริบแบบฮำโลเจน ขนำด 23 วัตต์ ด้ำนข้ำง ทังซ้ำยและขวำ
- ฝำครอบ ผลิตจำกวัสดุสำมำรถทนควำมร้อนจำกแสงแดดได้เป็นอย่ำงดี
- ระหว่ำงกลำงของสัญญำณไฟติดตังล้ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 วัตต์ จำนวน 1 ตัว
- มีขำยึดมำตรฐำน
- ไฟไซเรนทรงมน ขนำด 12 V ควำมยำว 60 cm. ไฟหมุน 2 ดวง ติดตังบน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม
- รับประกันควำมช้ำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2. ชุดสัญญำณอิเลคทรอนิคส์ไซเรน มีรำยละเอียดดังนี
- เป็นเครื่องขยำยเสียงที่มีสัญญำณอิเล็กทรอนิคส์ไซเรนในเครื่องเดียวกัน
- สำมำรถให้เสียงไซเรน 3 แบบ ได้แก่ เสียงลำกยำวควำมถี่รอบต่ำ เสียงเร็วควำมถี่สูง
เสียงรัวควำมถี่สูงมำกโดยสำมำรถปรับเสียงเป็นแบบที่ใช้ในรถพยำบำลได้โดยกำรปรับสวิตซ์ภำยในตัวเครื่องมีออด
แตรลมใช้เตือนผู้ใช้ทำงได้ โดยในเขตที่ไม่เหมำะจะใช้เสียงไซเรน
- มีกำลังขยำยเสียงไซเรน 100 วัตต์ เมื่อต่อล้ำโพงขนำด 100 วัตต์ และเพิ่มกำลังขยำย
ได้ไม่น้อยกว่ำ 180 วัตต์ เมื่อต่อล้ำโพงขนำด 100 วัตต์ เพิ่มเป็น 2 ตัว
- ขณะที่ใช้สัญญำณไซเรน สำมำรถใช้เครื่องขยำยเสียงได้ โดยกำรกดไมโครโฟนพูดได้
ตลอดเวลำ พร้อมทังตัดสัญญำณไซเรนโดยอัตโนมัติขณะกดไมโครโฟน
- ไมโครโฟนเป็นชนิดตัดสัญญำณรบกวน
- มีควำมทนทำน สำมำรถทำงำนได้ ณ อุณหภูมิ -15 องศำฟำเรนไฮต์ ถึง+140 องศำฟำเรนไฮต์
- มีระบบตัดสัญญำณไซเรน สำมำรถต่อพ่วงสวิตซ์ประตูหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตัดสัญญำณ
ไซเรนทันที เมื่อเจ้ำหน้ำที่หยุดรถและเปิดประตูลงไปปฏิบัติงำนในที่เกิดเหตุ โดยเครื่องจะสำมำรถกลับมำทำงำน
ตำมปกติเมื่อปรับสวิตซ์ใดๆ บริเวณหน้ำเครื่อง
- ใช้ไฟฟ้ำกระแสตรงได้ 10-16 โวลต์ มีวงจรป้องกันกำรจ่ำยไฟเกิน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนนอกพืนที่ และใช้ใน
กำรออกตรวจพืนที่ จึงจัดตังตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
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และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-66}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
(1) รถยนต์บรรทุก
จำนวน
1,775,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถยนต์บรรทุกประเภทรถยกลำกจูงขนำด 3 ตัน ชนิด 6 ล้อ
ยกด้วยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้องรถ เครื่องยนต์ดีเซลปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 3,000 ซีซีพร้อมติดตัง
ไฟวับวำบสีแดงบนหลังคำรถวิทยุสื่อสำรแบบติดรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถจำนวน 1 คัน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-66}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
2. ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
40,000 บาท
(1) เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้ครังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น
จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-84}
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- เป็นระบบ Laser Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film
- มีควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
- ส่งเอกสำรได้ครังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น
- แบบใช้กระดำษธรรมดำ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-85}
โดยมีรำยละเอียด ดังนี - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำแบบตังโต๊ะ ระบบ 2 ภำษำไทย - อังกฤษ
- ควำมยำวแคร่ 14.2 นิว
- ควำมกว้ำงบรรทัดพิมพ์ 11.5 นิว
- ควำมเร็วสูงสุดในกำรพิมพ์ 20 ตัวอักษรต่อนำที
- ระยะบรรทัดตังได้ 3 ระยะ คือ 1, 1.5, 2
- ระยะช่องไฟเลือกใช้ช่องไฟได้ 4 ขนำดคือ 10 12 15 ตัว/นิว และตัวเรียงมำตรฐำน
- ตังระดับพิมพ์ได้ 3 ระดับ
- หน่วยควำมจำลบควำมผิด 10 บรรทัด (700 ตัวอักษร)
- พิมพ์ตัวหนำ ขีดเส้นใต้ข้อควำม จัดข้อควำมเสมอหน้ำ - หลัง
- เลขไทย - อำรบิค บนจำนอักษรเดียวกัน
- จัดกึ่งกลำง ตังกันหน้ำชั่วครำว
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- เลื่อนแคร่ขึน - ลงระยะถี่
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
79,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน
73,600 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) จำนวน 2 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2 / ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-7,8}
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บำท)
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB สำหรับแบบ
L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำงแบบ Graphics
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics
ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 2 ชุดๆละ 3,800 บำท
(1.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
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(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
6,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2 / ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-8}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
4. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
216,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยำมพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

26,038,000 บาท

งบบุคลากร
รวม
16,763,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
16,763,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
16,763,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
5,913,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของฝ่ำยป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย สำนักปลัดเทศบำล
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ
จำนวน
66,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
(3) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
667,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงประจำปีในหน่วยงำน
(4) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(5) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,897,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(6) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในสังกัด
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
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รำยกำรที่ (1) - (6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
งบดาเนินการ
รวม
8,275,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
8,275,000 บาท
1. ค่าตอบแทน
รวม
750,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่ำตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตัง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจจ้ำง ฯลฯ
(2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
(3) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำตำมระเบียบ ฯ
รำยกำรที่ (1) - (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
2. ค่าใช้สอย
รวม
4,330,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(2) รำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
1,130,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักรของ
พนักงำนในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(2.2) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
จำนวน
630,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำตอบแทน วิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ให้แก่ อปพร. ตำมหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท 0867.5/1616 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2548
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-4 }
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(2.3) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตังจุดตรวจร่วมปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ เจ้ำหน้ำที่
อำเภอ เจ้ำหน้ำที่จังหวัดและอำสำสมัคร เช่น ค่ำอำหำรและนำดื่ม ค่ำเอกสำรเผยแพร่ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
ในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ประจำปี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-6 }
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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(2.4) โครงกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันสำธำรณภัยในชุมชนในเขตเทศบำล จำนวน 200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมในชุมชนในเขตเทศบำลให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ ในเขตเทศบำล และเป็นไปตำมหนังสือ ที่ นบ 0037.3/936 ลงวันที่ 26 เมษำยน 2555
และตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและสำธำรณภัย 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
3,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. ค่าวัสดุ
รวม
3,195,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซือ
หรือกำรจ้ำงพิมพ์ เป็นต้น
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ สำยไฟปลั๊ก เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ที่นอน หมอน ผ้ำปูที่นอน นำยำล้ำงห้องนำ
ไม้กวำด เป็นต้น
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ สี ปูน หิน ทรำย เป็นต้น
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยำงรถยนต์
ยำงในรถยนต์ ปะยำง หัวเทียน กรองอำกำศ กรองนำมันเครื่อง กรองโซล่ำ เป็นต้น
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล
นำมันเครื่อง เป็นต้น
(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำง อัด ขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ
ตลอดจนวัสดุโฆษณำอื่น ๆ เป็นต้น
(8) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิง เสือดับเพลิง
กำงเกงดับเพลิง ถุงมือ ชุดหมี เป็นต้น
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
กระดำษบันทึกข้อมูล เป็นต้น
(10) วัสดุเครื่องดับเพลิง
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใช้อำนวยควำมสะดวกในกิจกำรดับเพลิง
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ถังนำยำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและอุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ อุปกรณ์กำรจรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน เป็นต้น
(11) วัสดุอื่น ๆ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุอื่น ๆ วัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใช้อำนวยควำมสะดวก
ในกิจกำรดับเพลิง เช่น สำยส่งนำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ถังนำยำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและอุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ
อุปกรณ์กำรจรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 25526
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) - (11) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
งบลงทุน
รวม
1,000,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,000,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000,000 บาท
1.1 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
1,000,000 บำท
รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยำมพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
21,690,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
13,500,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
13,500,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
จำนวน
13,500,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
7,340,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและโรงเรียน หน่วยศึกษำนิเทศก์ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
5,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
110,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบดาเนินงาน
รวม
4,982,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
4,982,000 บาท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
322,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
12,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
160,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
3,250,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอก
ทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และ
ค่ำจ้ำงเหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำตอบแทนกำรตรวจผลงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจ
ผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของพนักงำนเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
1.2.2.1 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
550,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน และลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำน
ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 – 1.2.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
1,410,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.7 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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งบลงทุน
รวม
3,208,100 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,208,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
จานวน 3,208,100 บาท
1.1.1 ค่ำครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
120,000 บำท
(1) เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ)
จำนวน
120,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ ) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ
120,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำรไม่ต่ำกว่ำ 30 แผ่นต่อนำที
- เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น
- เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยำยได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-33}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
788,100 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
596,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน
20 ชุดๆ ละ 29,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำ พืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่ อกำรจัดซือครุภั ณ ฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-27}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
62,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 20 เครื่องๆ ละ 3,100 บำท
เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-27}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน
80,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่องๆ ละ
7,300 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-28}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จำนวน
30,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1
ชุดๆละ 30,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำนรำคำ 17,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ L2 Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 M
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-28}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน
19,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 19,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และ สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่ อกำรจัดซือครุภั ณ ฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.1.3 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
2,300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-58}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
219,668,660 บาท
งบบุคลากร
รวม
75,520,800 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว
รวม
75,520,800 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
75,520,800 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
43,700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนครูเทศบำล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
6,450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนครู ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ
ของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนครูในสังกัด
(สถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
1.1.3 ประเภทเงินวิทยฐำนะ
จำนวน
7 ,710,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยะฐำนะของพนักงำนครูในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับเงินตำมระเบียบฯ
1.1.4 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำของโรงเรียนในสังกัด
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.4 ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.1.5 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
รวม
15,916,800 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ที่ จ่ ำ ยเพิ่ ม ให้ แ ก่ พ นั ก งำนจ้ ำ งในหน่ ว ยงำนให้ กั บ พนั ก งำน
จ้ำงในสังกัดสำนักกำรศึกษำ จำนวน 13,500,000 บำท ครูอำสำ จำนวน 180,000 บำท ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิ จ (บุ ค ลำกรสนั บ สนุ น กำรสอน)และพนั ก งำนจ้ ำ งทั่ ว ไป (ภำรโรง) จ ำนวน 2,236,800 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน13,500,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,416,800 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
844,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษให้กับพนักงำนจ้ำง
ในสังกัดสำนักกำรศึกษำ จำนวน 460,000 บำท และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ บุคลำกรสนับสนุน
กำรสอนในสังกัด จำนวน 384,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 460,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 384,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
งบดาเนินงาน
รวม
93,125,760 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
86,225,760 บาท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
100,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
100,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
53,439,600 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอก
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ทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
และค่ำจ้ำงเหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำจ้ำงเหมำดูแล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่
ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
53,039,600 บำท
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
318,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ดังนี
(1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ จำนวน 200,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของค่ำพัฒนำครูอำสำ 6,000 บำท และค่ำพัฒนำครู
ผู้ดูแลเด็ก 112,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 118,000 บำท
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.2 โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนในกำรดำเนิน
ชีวิต สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และวุฒิบัตร
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำสถำนที่ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-5-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.3 โครงกำรเข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรทำงกำรศึกษำเทศบำล
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครนนทบุรี ระดับภำคกลำง และ
ระดับประเทศ โดยจ่ำยเป็นค่ำประชำสัมพันธ์ เช่น ป้ำยนิทรรศกำร แผ่นป้ำย สติ๊กเกอร์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงทำนิทรรศกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.4 โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น และส่งเสริมประสบกำรณ์จัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ครู
ดีเด่นสำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุในกำรจัดทำสื่อเข้ำประกวด ค่ำโล่/ถ้วยรำงวัล ค่ำพิมพ์ใบประกำศนียบัตร ค่ำของ
รำงวั ล ค่ ำตอบแทนวิ ท ยำกร ค่ ำ อำหำร ค่ ำอำหำรว่ ำ งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ ำยำนพำหนะ ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.5 โครงกำรจัดงำนวันครู
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันครู เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ของขวัญ
ของรำงวัล ค่ำอำหำร ฯลฯ ให้แก่ครูในสังกัดเทศบำล และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-20}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
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1.2.2.6 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติโรงเรียนในสังกัดเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ของขวัญของรำงวัล อำหำรเลียงเด็กและเยำวชน ฯลฯ
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้ำ 5-1-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.7 โครงกำรประชุมจัดทำแผนและรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจัดประชุมสัมมนำคณะทำงำน ในกำรจัดทำแผนและรำยงำนประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบำล สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำจัดทำเล่มกำรประเมินและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.8 โครงกำรประชุมสัมมนำกลุ่มวิชำกำร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจัดประชุมสัมมนำคณะทำงำนกลุ่มวิชำกำรระดับเทศบำล ในกำรจัดงำนวิชำกำรของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-1-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.9 โครงกำรพัฒนำครูและนักเรียนสู่ประชำคมอำเซียน
จำนวน
300,000 บำท
- จัดอบรมพนักงำนครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ เพื่อเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.10 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมพัฒนำพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยจัดวิทยำกรให้ควำมรู้และบุคลำกรให้คำปรึกษำกำรทำวิจัย
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม
ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำน และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.11 โครงกำรพัฒนำและผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่ออบรมพัฒนำและผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ให้สำมำรถเข้ำประกวด ในระดับเทศบำลและ
เตรียมพร้อมต่อกำรประเมินภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำรจัดหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที่
อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำจัดทำเอกสำรกำรอบรม และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-20}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
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1.2.2.12 โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน
220,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำจ้ำงหรือซือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อจะกลำยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -21}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.13 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศและMini English Program จำนวน
10,000,000 บำท
- สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ให้กับบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงสอนภำษำอังกฤษ จีน และ
ญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ หรือ ผู้เชี่ยวชำญภำษำต่ำงประเทศ ค่ำหลักสูตรโครงกำรต่อเนื่องพร้อมอบรม
เทคนิควิธีกำรเรียนกำรสอนภำษำ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนภำษำอังกฤษและครูผู้สอนภำษำ ค่ำจัดกิจกรรมนอก
สถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-1-7}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.14 โครงกำรยกระดับคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและระดับปฐมวัย
จำนวน
300,000 บำท
- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ เพื่อเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำ
วุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -23}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.15 โครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำวัฒนธรรมและกำรจัดกำรศึกษำทังในประเทศและนอกประเทศ
จำนวน
3,000,000 บำท
- คัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำทั งในประเทศและนอกประเทศ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ค่ำจัดทำ
เกียรติบั ตร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิน ทำงสำหรับผู้บ ริหำรเทศบำล ผู้ บริหำรโรงเรียน ครูและนักเรีย นที่ไ ด้รับกำร
คัดเลือก และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.16 โครงกำรอบรมกำรทำวิจัยในชันเรียน
จำนวน
140,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมส่งเสริมกำรวิจัยในชันเรียน โดยจัดวิทยำกรให้ควำมรู้และบุคลำกรให้คำปรึกษำกำรทำวิจัย
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.17 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญ
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อให้นักเรียนผ่ำนวิชำลูกเสือ-เนตรนำรี ระดับ ชันป.4-ป.6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร
กำรศึกษำขันพืนฐำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และส่งตัวแทนเข้ำค่ำยร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทังในประเทศและนอกประเทศ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
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1.2.2.18 โครงกำรสอนให้เด็กโตไปไม่โกง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงค่ำนิยมที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำธำรณะ
กระทำอย่ำงรับผิดชอบ รักควำมเป็นธรรมในสังคม และมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง โดยพัฒนำสมรรถนะในกำร
กระท ำ กำรคิ ด ให้ เป็ น ผู้มี จิ ตส ำนึ ก เพื่ อ สัง คม ส่ วนร่ว ม รัก ควำมถู ก ต้อ ง เป็ น ธรรม และปฏิ เสธกำรทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-24}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.19 โครงกำรรณรงค์เพื่อป้องกันยำเสพย์ติดในสถำนศึกษำ
จำนวน
311,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ค่ำพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ และค่ำ
พัฒนำครูแกนนำ สถำนศึกษำดีเด่น และเป็นค่ำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด อบรมนักเรียนให้มคี วำมรู้เกี่ยวกับ
ยำเสพติด รู้จักกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำสถำนที่ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
“ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-2-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 100,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 211,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.20 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
33,670,600 บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี
- เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ให้แก่เด็กเล็ก, เด็กอนุบำลและ
เด็ก ป.1- ป.6 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 17,520,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 20,000 บำท จำนวน
4 แห่ง เป็นเงิน 80,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บำท จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 67,200 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนในสังกัด อัตรำคนละ 3,000 บำท/ปี
เป็นเงิน 669,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บำท
จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 400,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บำท
จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรประจำปี 2559 (ใหม่) โรงเรียนละ 750,000 บำท จำนวน 3 โรงเรียน
เป็นเงิน 2,250,000 บำท
สำหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่นโรงเรียนๆละ 250,000 บำท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 750,000 บำท
รวมเป็นเงินทังสิน 3,000,000 บำท
“ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับสถำนศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำร โรงเรียนละ 50,000 บำท จำนวน 1 โรงเรียน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำ
วัสดุต่ำงๆ ในโครงกำร เป็นเงิน 50,000 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำ ยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -1,2,3,4}
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพืนฐำนเด็กยำกจน) เพื่อ
จ่ำยให้กั บนั ก เรียนยำกจนในโรงเรี ยนสังกัด เทศบำลนครนนทบุ รี ระดับ ชันประถมศึก ษำ(ป.1-ป6)และระดั บ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นเงิน 165,000 บำททังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -1,25}
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ดังนี
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)และรำยหัวส่วนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6) เป็นเงิน 6,483,500 บำท
- ค่ ำ หนั ง สื อ เรี ย นเพื่ อ จ่ ำ ยให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบำลนครนนทบุ รี ระดั บ ชั น
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6) เป็นเงิน
1,613,100 บำท
- ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียนเพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
(ม.4-ม.6)
เป็นเงิน 947,400 บำท
-ค่ำเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
(ม.4-ม.6)
เป็นเงิน 984,000 บำท
-ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่ อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
เป็นเงิน 1,491,400 บำท
รวมเป็นเงิน 11,519,400 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่ง เสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -1,2,3,4}
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
32,686,160 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
ค่ำถ่ำยเอกสำรและอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
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1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.4 ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จำนวน
29,686,360 บำท
- เพื่ อจ่ ำยเป็ นค่ ำอำหำรเสริ ม (นม) ให้ กั บ เด็ กเล็ กของศู นย์ พั ฒ นำเด็ กเล็ ก นั กเรี ยนระดั บชั นอนุ บำล ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
(ตำมกรมฯจัดสรร) “ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.5 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำมันหล่อลื่น
รถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมี และนำยำต่ำงๆ
1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
270,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชุดนำฏศิลป์ ค่ำเครื่องแบบ นักเรียน ค่ำเครื่องนุ่งห่มกันหนำว และเครื่องแต่งกำย
วงดุริยำงค์ ฯลฯ
1.3.12 วัสดุกำรกีฬำ
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ฯลฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
1.3.13 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.5 – 1.3.13 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.14 วัสดุกำรศึกษำ
จำนวน
1,549,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง
อำหำรสด อำหำรกระป๋อง และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องดนตรี ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 1,539,800 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
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2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
6,900,000 บาท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,900,000 บำท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
6,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี / ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบลงทุน
รวม
5,022,100 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,022,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,422,100 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
รวม
546,000 บำท
(1) ตู้ไม้
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้ไม้ ขนำด 540 x80 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นครนนท์ 10 - 11 เพื่อใช้จัดเก็บที่นอนและกระเป๋ำนักเรียน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่
มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อในกิจกรรมของเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 35}
(2) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ขำว-ดำ
จำนวน
210,000 บำท
- เพื่ อจ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อเครื่ อ งถ่ ำ ยเอ ก สำร ระบ บ ดิ จิ ต อ ล ขำว -ด ำ จ ำน วน 1 เค รื่ อ ง
มีรำยละเอียดดังนี
ควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำรไม่ต่ำกว่ำ 50 แผ่น/นำที) เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น เป็นระบบกระดำษ
ธรรมดำ ชนิ ดหมึก ผง ย่ อ – ขยำยได้ ให้กั บโรงเรียนนครนนท์วิท ยำ 3 วัด นครอิ น ทร์ ตังตำมรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 34}
(3) เครื่องเรียงเอกสำร
จำนวน
170,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องเรียงเอกสำร จำนวน 1 เครื่อง มีรำยละเอียดดังนี
ควำมเร็วในกำรเรียงเอกสำร 40-60 ชุด/นำที เป็นเครื่องเรียงเอกสำรและจัดชุด มี10 ถำดเอกสำร ถำดใส่กระดำษ
ได้ครังละ 350 แผ่น มีระบบดึงกระดำษเป็นแบบลูกยำง มีระบบจัดชุดแบบตรงและสลับซ้ำย ให้กับโรงเรียนนคร
นนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุ นำยน 2552 เรื่อง กำรตั งงบประมำณเพื่ อกำรจั ดซื อครุ ภั ณฑ์ และรถยนต์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 34}
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(4) เครื่องโทรสำร
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่ง เอกสำรได้ครังละ 20 แผ่น
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์ ตังตำมรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989
ลงวันที่ 22 มิ ถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่ อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ แผนพั ฒนำสำมปี
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 35}
(5) เครื่องปรับอำกำศ
จำนวน
28,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมติดตัง รำคำเครื่องละ 28,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทำงหลวง
โพธิ์ทอง ตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อ
กำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 36}
(6) ป้ำยชื่อโรงเรียน(สแตนเลส)
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำป้ำยชื่อโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์ ตัวอักษรสแตนเลส
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ขนำดควำมหนำไม่น้อ ยกว่ำ 3 นิว และตรำสัญ ลักษณ์เทศบำลนคร
นนทบุรี ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร ขนำดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 3 นิว พร้อม
ติดตัง บริเวณอำคำรหลังใหม่ ของโรงเรียน จำนวน 1 จุด สำหรับใช้ในโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกั ดเทศบำล ตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 เรื่ อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 34}
1.1.2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
รวม
80,000 บำท
(1) โต๊ะ เก้ำอีนักเรียน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะ – เก้ำอีนักเรียน สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ โรงเรียนนคร
นนท์ วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์ จ ำนวน 10 ชุด เนื่ องจำกครุภั ณฑ์ ที่ จัดซื อไม่มี กำหนดในบั ญชีรำคำมำตรฐำนครุ ภัณฑ์
จึ งจ ำเป็ นต้ องตั งงบประมำณตำมรำคำท้ องตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2
/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 36}
1.1.3 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รวม
704,000 บำท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
จำนวน
704,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี -ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี.ซี
- แบบมีช่องว่ำงหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคำอลูมิเนียม
- มีนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
- มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
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เพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2 - 4 - 22}
1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
1,403,000 บำท
(1) จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
จำนวน
312,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือจอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว จำนวน 26 ชุด
ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี
- จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว หรือ 72 x 96 นิว หรือ 84x84 นิว
หรือ 89x92 นิว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับขึนลงจอ หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้ำ AC 220โวลท์ 50 เฮิรตซ์
จั ดตั งตำมรำคำมำตรฐำนครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั กงบประมำณ ประจ ำปี 2558 และตำมหนั งสื อ กระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2 /ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ น ำยน 2552 เรื่ อง กำรตั งงบประมำณเพื่ อกำรจั ดซื อครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 88}
(2) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
จำนวน
858,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000
ANSI Lumens รำยละเอียดดังนี
- เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่True ขนำด 3,000 ANSL LUMEMS
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้โรงเรียนนครนนท์วทิ ยำ 3 วัดนครอินทร์
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท
0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 88}
(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV )
จำนวน
233,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิว จำนวน 11 เครื่อง
รำคำเครื่ องละ 17,000 บำท ส ำหรั บใช้ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของศู นย์ พั ฒนำเด็ กเล็ กนครนนท์ 1 – 11 และโทรทั ศน์
แอ ล อี ดี ( LED TV ) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55 นิว จำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 46,000 บำท สำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2 /ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 เรื่ อง กำรตั งงบประมำณเพื่ อกำรจั ดซื อครุ ภั ณ ฑ์ และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 88}
1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
55,000 บำท
(1) เครื่องเล่น ดีวีดี
จำนวน
55,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บำท สำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 1 – 11
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 53}
1.1.6 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
รวม
250,000 บำท
(1) กล้องวงจรปิด
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกพร้อมติดตัง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลำดขวัญ เพื่อดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักเรียนและสถำนศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี
- ควำมชัดกล้องระบบ HD จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 10 จุด พร้อมชุดควบคุมกำรทำงำน
- มีหน่วยบันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่ำ 30 วันขึนไป
เนื่อ งจำกครุภั ณ ฑ์ ที่ จัดซื อไม่มี กำหนดในบัญ ชี รำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์จึ ง จำเป็ นต้อ งตังงบประมำณ ตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ได้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ดซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั งสื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุ นำยน 2552 เรื่อง กำรตั งงบประมำณเพื่ อกำร
จัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 89}
1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
รวม
143,000 บำท
(1) เครื่องชั่งนำหนัก
จำนวน
143,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนัก จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บำท สำหรับใช้ใน
กำรปฏิ บั ติ งำนของศู นย์ พั ฒนำเด็ กเล็ กนครนนท์ 1 – 11 เนื่ อ งจำกครุภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ซื อไม่ มี ก ำหนดในบั ญ ชี ร ำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้อง ตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือเพื่อในกิจกรรมของเทศบำล ตำมหนัง สือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 24}
1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์
รวม
45,000 บำท
(1) อังกะลุงรำวกระบอกไม้ไผ่ลำยแท้ 7 คู่
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออังกะลุงรำวกระบอกไม้ไผ่ลำยแท้ 7 คู่ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนนครนนท์
วิทยำ 3 วัดนครอินทร์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 53}
(2) ฉำบ 16 นิว
จำนวน
14,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือฉำบ 16 นิว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 7,000 บำท ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3
วัดนครอินทร์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 53}
(3) กลองใหญ่ 24 นิว
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกลองใหญ่ 24 นิว จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3 วัดนครอินทร์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 53}
1.1.9 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
50,000 บำท
(1) หม้อหุงข้ำวแก๊ส
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหม้อหุงข้ำวแก๊ส ขนำด 4 – 10 ลิตร จำนวน 5 ใบ ใบละ 50,000 บำท เพื่อใช้
ในกิจกำรงำนครัวให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็ นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 87}
1.1.10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
146,100 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
59,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 29,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 10 และ 11 โดยคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำ พืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
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มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-27}
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
6,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,100 บำท
เพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 10 และ 11 โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-27}
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
80,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่องๆละ
7,300 บำท เพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 10 และ 11 โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่ อกำรจัดซือครุภั ณ ฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-3-1-28}
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.10 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
1,600,000 บำท
1.2.1 อำคำรต่ำงๆ
(1) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนิมิต
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงพืนชัน 1 ขนำดพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 960 ตร.ม. โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิต ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-65}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1
วัดท้ำยเมือง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1
วัดท้ำยเมือง {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-57}
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(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิต
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิต {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-57}
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3
วัดนครอินทร์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3
วัดนครอินทร์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-2}
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5
ทำนสัมฤทธิ์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5
ทำนสัมฤทธิ์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-66}
รำยกำรที่ (2)–(5) ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
งบเงินอุดหนุน
รวม
46,000,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
รวม
46,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน
46,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนที่ถ่ำยโอน จำนวน 14 แห่ง “ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-1 -1-9}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
งานระดับมัธยมศึกษา
รวม
94,528,190 บาท
งบบุคลากร
รวม
33,040,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว
รวม
33,040,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
33,040,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
18,750,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
3,180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนครู ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทน
พิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนครูใน
สังกัด
1.1.3 เงินวิทยฐำนะ
จำนวน
3,610,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยะฐำนะให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนครูที่ได้รับเงินตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
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1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.4 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบดำเนินงำน
รวม
57,793,190 บำท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
55,657,190 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
360,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
360,000 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
50,227,700 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
3,600,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอกทำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำจ้ำงเหมำ
วิทยำกรพืนบ้ำน เพื่อทำกำรฝึกซ้อมดนตรีไทย ฝึกกำรประดิษฐ์ใบตอง งำนแกะสลักผลไม้ จ้ำงเหมำแรงงำนทำของ
จ้ำงเหมำครูฝึกสอนดนตรีไทย ค่ำจ้ำงเหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่
ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
จำนวน
46,577,700 บำท
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.2.2.2 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี (สำมัญรุ่นใหญ่)
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อให้นักเรียนผ่ำนวิชำลูกเสือ-เนตรนำรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และส่งตัวแทนเข้ำค่ำยร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทังในประเทศและนอกประเทศ สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-9}
1.2.2.3 โครงกำรแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเตรียมควำมพร้อมนักเรียนด้ำนวิชำกำร แข่งขันคนเก่งระดับประเทศ สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-22}
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1.2.2.4 โครงกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อสรรหำและเตรียมควำมพร้อม นักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ แต่ละกลุ่มวิชำเป็นตัวแทน
เทศบำลเข้ำร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตกำรศึกษำ ระดับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะเดินทำงไปแข่งขัน ค่ำจัดทำเกียรติบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -15}
1.2.2.5 โครงกำรชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อส่งลูกเสือซึ่งเป็นตัวแทนเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-4}
1.2.2.6 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนสำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องทังภำยในและ
ภำยนอกประเทศ
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของที่ระลึก ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-13}
1.2.2.7 โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน ของนักเรียนสังกัดเทศบำล
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อเพิ่มทักษะ กำรคิดวิเครำะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-22}
1.2.2.8 โครงกำรส่งเสริมเด็กให้ เก่ง ดี มีสุข
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเก่งวิชำกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม เงินรำงวัล ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-23}
1.2.2.9 โครงกำรประเมินผลนักเรียนในระดับชันต่ำงๆ
จำนวน
120,000 บำท
-เพื่ อ ประเมิ น ผลคุ ณ ภำพนั ก เรี ย นในระดั บ ชั นต่ ำ งๆด้ ำ นกำรอ่ ำ น กำรเขี ย น กำรฟั ง และ
กำรพู ด สำหรับจ่ ำยเป็ นค่ ำวัสดุอุ ปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่อ งดื่ ม ค่ำใช้ จ่ำยในพิ ธีเปิ ด - ปิ ด
ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำจัดทำเกียรติบัตรและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-14}
1.2.2.10 โครงกำรอบรมและติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อประชุมและจัดกิจ กรรมของคณะกรรมกำรพัฒนำวิชำกำรโรงเรียน ระดับเทศบำล
จ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
ค่ำของที่ระลึก ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5 -1 -1 -13}
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1.2.2.11 โครงกำรอบรมและพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มำตรฐำน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำเบียเลียง ค่ ำที่พั ก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุป กรณ์ และวุฒิ บั ตร ค่ ำ
ยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด ค่ำเช่ำเครื่องเสียงและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-9}
1.2.2.12 โครงกำรอบรมสัมมนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำหรับจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำย จัดพิธีเปิด ปิดงำน ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-1-11}
1.2.2.13 โครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 17,500,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับ เป็นเงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน
ให้แก่เด็ก ม.1- ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด ระยะเวลำ 200 วัน และเป็นค่ำอำหำรให้แก่โรงเรียนกีฬำ 200 วันๆ ละ 150 บำท
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -1 - 9}
1.2.2.14 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลและ
เมืองพัทยำ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน ค่ำทำสนำม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำย
เสียง และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -8 - 6}
1.2.2.15 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทังระดับภำคกลำงและระดับประเทศ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักกีฬำ
เข้ำแข่งขันกีฬำ ระดับภำคกลำงและระดับประเทศ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อม ค่ำใช้จ่ำยในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -8 - 2}
1.2.2.16 โครงกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำ
แห่งประเทศไทย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักเรียนเข้ำแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกซ้อม ค่ำใช้จ่ำย ในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนักกีฬำ นักกรีฑำพร้อมรองเท้ำ
และถุงเท้ำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์สำหรับนักกีฬำและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -8 - 1}
1.2.2.17 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมทักษะทำงด้ำนกีฬำมุ่งสู่สำกล
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับชำติ
และนำนำชำติ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักกีฬำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ
ตลอดทังปี ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนั กกีฬำหรือ นักกรีฑ ำ ชุดลำลอง รองเท้ำและถุง เท้ำสำหรับฝึ กซ้อมและ
แข่งขันรำยกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เกี่ยวข้องกับโครงกำร
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -8 - 5}
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1.2.2.18 โครงกำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์กับกำรดำรงชีวิต
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่ อพั ฒนำควำมสำมำรถทำงวิ ชำกำรของครูผู้ สอนและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ส ำหรั บจ่ ำยเป็ น
ค่ำใช้จ่ำย จัดพิธีเปิด ปิดงำน ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -1 - 25}
1.2.2.19 โครงกำรภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษของครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ให้สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษและถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5 -1 -1 - 18}
รำยกำรที่ 1.2.2.1 – 1.2.2.19 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2.2.20 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
6,377,700 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 20,000 บำท จำนวน
2 แห่ง เป็นเงิน 40,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บำท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 33,600 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บำท
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บำท จำนวน
2 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บำท
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพืนฐำนเด็ก
ยำกจน) เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนยำกจนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6)และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นเงิน 46,000 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -1,25}
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขันพืนฐำน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ดังนี
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)และรำยหัวส่วนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อจ่ำยให้กับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3)
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6) เป็นเงิน 3,468,500 บำท
- ค่ำหนังสือเรียนเพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึ ก ษำ(ป.1-ป6) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น (ม.1-ม.3) และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
เป็นเงิน 853,900 บำท
- ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียนเพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
ระดั บ ชั นประถมศึ ก ษำ(ป.1-ป6) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น (ม.1-ม.3) และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย
(ม.4-ม.6) เป็นเงิน 418,500 บำท
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- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
ระดั บ ชั นประถมศึ ก ษำ(ป.1-ป6) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น (ม.1-ม.3) และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย
(ม.4-ม.6) เป็นเงิน 443,500 บำท
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนคร
นนทบุ รี ระดั บ ชั นประถมศึ ก ษำ(ป.1-ป6) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น (ม.1-ม.3) และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ
ตอนปลำย (ม.4-ม.6) เป็นเงิน 773,700 บำท
รวมเป็นเงิน 5,958,100 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5 -1 -1 -1,2,3,4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
5,069,490 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
ค่ำถ่ำยเอกสำรและอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จำนวน
2,778,490 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษำในสังกัดเทศบำล คนละ 7.37
บำท ระยะเวลำ 260 วัน
1.3.5 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
123,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน และอื่น ฯลฯ
1.3.7 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำ
นำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
63,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมี และนำยำต่ำงๆ
1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชุดนำฏศิลป์ ค่ำเครื่องแบบ นักเรียน ค่ำเครื่องนุ่งห่มกันหนำว และเครื่องแต่ง
กำยวงดุริยำงค์ ฯลฯ
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1.3.12 วัสดุกำรกีฬำ
จำนวน
95,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ฯลฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
1.3.13 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.14 วัสดุกำรศึกษำ
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง อำหำรสด อำหำร
กระป๋อง เครื่องดนตรีฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.14 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
2,136,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
2,136,000 บำท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
1,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
36,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบลงทุน
รวม
3,695,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,695,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
จานวน 3,295,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
264,000 บำท
(1) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 30,000 บีทียู จำนวน
222,000 บำท
เพื่ อจ่ ำยเป็ นค่ ำจั ด ซื อเครื่อ งปรั บ อำกำศ ชนิ ดตั งพื นหรื อชนิ ด แขวน จ ำนวน 6 เครื่อ ง เครื่ อ งละ
37,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 30,000 บีทียู
- เป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อน
จำกโรงงำนเดียวกัน
- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำงท ำ
ควำมสะอำดได้
- มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 36}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
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(2) โต๊ะและเก้ำอีครู จำนวน 6 ชุด
จำนวน
42,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะและเก้ำอีครู จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในกำรใช้เป็นโต๊ะทำงำนของครูผู้สอนของ
โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 37}
รำยกำรที่ (1) – (2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
รวม
250,000 บำท
(1) กล้องวงจรปิด
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกพร้อมติดตัง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เพื่อดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและ
สถำนศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี
- ควำมชัดกล้องระบบ HD จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 20 จุด พร้อมชุดควบคุมกำรทำงำน
- มีหน่วยบันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่ำ 30 วันขึนไป
เนื่อ งจำกครุภั ณ ฑ์ ที่ จัดซื อไม่มี กำหนดในบัญ ชี รำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์จึ ง จำเป็ นต้อ งตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุ นำยน 2552 เรื่อง กำรตั งงบประมำณเพื่ อกำร
จัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 89}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.1.3 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รวม
2,081,000 บำท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวน
787,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6
โดยมีคุณลักษณะดังนี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
- แบบดับเบิลแค็บ
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
- รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2- 4 -23}
(2) รถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน
1,294,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนกีฬำนครนนท์
วิทยำ 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี
รถโดยสำร 4 ล้อ ขนำด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
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- ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืน และกรุผนัง
โดยรอบ แยกที่นั่ง
- เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
- มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
ตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2 – 4 - 23}
รำยกำรที่ (1) – (2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.1.4 ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
รวม
700,000 บำท
(1) เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียง 2 ชุด พร้อมติดตัง โดยมีรำยละเอียดดังนี
ชุดที่ 1 ระบบประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน พร้อมติดตัง สำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ ประกอบด้วย
- เครื่องขยำยเสียง ขนำด 240 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องบูสเตอร์แอมป์
จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 8 ใบ
- ลำโพงฮอร์นทรงสี่เหลี่ยม ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 21 ใบ
- ไมโครโฟนรีโมท
จำนวน 1 ชุด
- เครื่องตังเวลำ
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล่นดีวีดี
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับสัญญำณวิทยุ
จำนวน 1 เครื่อง
- ขำไมโครโฟนตังพืน
จำนวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนมือถือแบบมีสำย
จำนวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สำย
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บเครื่องขยำยเสียง ขนำด 27 U
จำนวน 1 ใบ
- สำยสัญญำณเสียงไม่น้อยกว่ำ 1,000 เมตร
- สำยสัญญำณไมโครโฟนรีโมท ไม่น้อยกว่ำ 200 เมตร
- อุปกรณ์ติดตัง เช่น ท่อร้อยสำย,กล่องกันนำ,ข้อต่อต่ำงๆ , ฯ
ชุดที่ 2 ระบบเสียงใต้ถุนอำคำร ( ที่จัดประชุม ) พร้อมติดตัง ประกอบด้วย
- เครื่องขยำยเสียง ขนำด 240 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงติดผนัง ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 8 ใบ
- ไมโครโฟนมือถือแบบมีสำย
จำนวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สำย
จำนวน 2 ชุด
- ขำไมโครโฟนตังพืน
จำนวน 2 ชุด
- สำยสัญญำณเสียงไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร
- ตู้เก็บเครื่องขยำยเสียง แบบติดผนัง
จำนวน 1 ใบ
- อุปกรณ์ติดตัง เช่น ท่อร้อยสำย,กล่องกันนำ,ข้อต่อต่ำงๆ , ฯ ลฯ
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อ
กำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 54}
(2) เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียง 1 ชุด พร้อมติดตังประกอบด้วย ลำโพงชนิดขำตังเดียวไม่
น้อยกว่ำ 100 วัตต์ จำนวน 4 ตัว พร้อมไมโครโฟนและชุดควบคุมเครื่องเสียง สำหรับใช้ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองของโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 54}
รำยกำรที่ (1) – (2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
400,000 บาท
1.2.1 อาคารต่าง ๆ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4
วัดบำงแพรกเหนือ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4
วัดบำงแพรกเหนือ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-57}
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนกีฬำนครนนท์
วิทยำ 6
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนกีฬำนครนนท์
วิทยำ 6 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-2-3-66}
รำยกำรที่ (1)–(2) ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม
3,295,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
920,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
920,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน
920,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน
320,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 570,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
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งบดาเนินงาน
รวม 2,030,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 1,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
72,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
จานวน 12,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
1.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง
ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.2 ค่าใช้สอย
รวม 1,000,000 บาท
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 800,000 บาท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้ บุคคลภำยนอกทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และ
ค่ำจ้ำงเหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำตอบแทนกำรตรวจผลงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจ
ผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของพนักงำนเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำดูแล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จานวน 150,000 บาท
1.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำน
ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.2.2.2 โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
จานวน 100,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ในเชิงรุกแก่ประชำชน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฯ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำสื่อเสริมทักษะ และเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-1-1}
1.2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 – 1.2.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
178,000 บาท
1.3.1 วัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
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1.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุก่อสร้าง
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.5 วัสดุการเกษตร
จานวน
9,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
9,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป- ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึกเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุการศึกษา
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง
อำหำรสด อำหำรกระป๋อง และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องดนตรี ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
780,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
780,000 บาท
2.1.1 ค่าไฟฟ้า
จานวน
600,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
2.1.2 ค่าน้าประปา
จานวน
120,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
2.1.3 ค่าโทรศัพท์
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบลงทุน
รวม
345,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
345,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
345,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
145,000 บาท
(1) ชั้นวางหนังสือเหล็ก
จานวน
145,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือชันวำงหนังสือเหล็ก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 146 x 19 x 77 นิว ใช้ได้ 2 หน้ำ 4 ช่วง
ผลิตด้วยเหล็กแผ่นทังชุด ฝำเหล็กเคลือบสี แบ่งเป็นชันวำงหนังสือได้ 6 ระดับชัน มีรูตลอดเสำ สำหรับเป็นที่เกี่ยว
ตะขอวำงแผ่นชันและปรับระดับชัน แต่ละชันรับนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กิโลกรัม สำหรับใช้วำงหนังสือใน
ห้องสมุดประชำชน ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อใน
กิจกรรมของเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 35}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
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1.2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-58}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

9,144,300 บาท

งบบุคลากร
รวม
7,943,300 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
7,943,300 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
7,943,300 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
5,473,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
297,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน เช่น เงินตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
เป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เงินเพิ่มตำมวุฒิ เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำร ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,912,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
141,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบดาเนินการ
รวม
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
1.1 ค่าใช้สอย
รวม
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำแรง หรือ ซ่อมแซมและติดตังอุปกรณ์
ค่ำวำรสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
จำนวน
และนอกรำชอำณำจักร
1.2 ค่าวัสดุ
รวม
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ

1,201,000 บาท
1,141,000 บาท
250,000 บาท
100,000 บำท
ค่ำล้ำงและอัดฟิล์ม
150,000 บำท
150,000 บำท
891,000 บาท
200,000 บำท
ตะแกรงวำงเอกสำร
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(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
71,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ สำรเคมี ฯลฯ
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดำษไขสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทังชนิดสี และสีดำ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4 ) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
60,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
60,000 บาท
(1) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรของ สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

รวม

39,264,600 บาท

งบบุคลากร
รวม
9,423,800 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
9,423,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
9,423,800 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
7,140,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
242,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน เช่น เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่ำซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข เงินตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
เงินเพิ่มตำมวุฒิ และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
302,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,739,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
งบดาเนินการ
รวม
24,885,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
22,262,200 บาท
1. ค่าตอบแทน
รวม
171,200 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงซึง่ มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ

116
(3) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
1,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
2. ค่าใช้สอย
รวม
20,122,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำแรง หรือซ่อมแซม และติดตังอุปกรณ์ ค่ำล้ำงและอัดฟิล์ม
ค่ำวำรสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงยำมรักษำกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น ๆ
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
15,250,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของ
หน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.2) โครงกำรชุมชนคลองสวย นำใส ประจำปี 2559
จำนวน
700,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ อบรมประชำชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ได้แก่
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ในกำรอบรม ค่ำรำงวัล
กำรประกวด ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-1-12-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.3) โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์ และจัดทำ
เอกสำร สื่อ ป้ำยประชำสัมพันธ์ในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ำย ผู้นำชุมชน อสม.
นักเรียน/นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำง/ตอบแทน
สำหรับกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำร หรือสำรปนเปื้อน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.4) โครงกำรนครนนท์เมืองน่ำอยู่
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์นครนนท์เมืองน่ำอยู่ ได้แก่ ค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่ำของรำงวัล ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม และกำรดำเนินกิจกรรม
เมืองน่ำอยู่ และชุมชนน่ำอยู่ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-7-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.5) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
จำนวน
1,500,000 บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมและป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย โรคที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด
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โรคทำงกรรมพันธุ์และอุบัติเหตุต่ำงๆ ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและดูงำน ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อต่ำงๆ แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ เช่น ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดนิทรรศกำรควำมรู้หรือเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ประชำชน ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเวชภัณฑ์และอื่นๆฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.6) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมควำมรู้ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ ประกอบด้วยโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์นำโรค โรคติดต่อระบบทำงเดินอำหำรและ
นำ โรคติดต่อระบบทำงเดินหำยใจ โรคติดต่อตำมฤดูกำล โรคติดต่อที่เป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุข โรคระบำดต่ำงๆ
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ เป็นต้น จัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อในชุมชน ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้หรือเอกสำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ประชำชน
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดสถำนที่ จัดซือยำปฏิชีวนะฆ่ำเชือโรค เวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ นำยำเคมีฆ่ำเชือโรคและพำหะนำโรค ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.7) โครงกำรป้องกันและบำบัดกำรติดสำรเสพติด
จำนวน
2,700,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดรูปแบบต่ำงๆ ใน
กลุ่มนักเรียน เยำวชน และประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดยำเสพติด ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยบำบัดกำร
ติดสำรเสพติด ค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมให้กับผู้ที่ผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟู ค่ำใช้จ่ำยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด
เช่น กำรประกวดต่ำงๆ ส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และห่ำงไกลยำเสพติด กิจกรรม TO BE NUBER ONE
ค่ำจัดซือเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และ
ฝึกอบรมควำมรู้เรื่องยำเสพติดทังในชุมชนและโรงเรียนรวมทังจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อติดตังตำมชุมชนต่ำงๆ
ในเขตเทศบำล ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร จัดซืออุปกรณ์กีฬำสำหรับลำนกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด
จัดซืออุปกรณ์ตรวจหำสำรเสพติดในร่ำงกำย จัดหำรำงวัลประกวดต่ำงๆ ค่ำรำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำเช่ำอุปกรณ์
แสง สี เสียง อบรมควำมรู้ต่อต้ำนยำเสพติดในนักเรียนตำมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-2-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.8) โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรค้ำตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
และสถำนประกอบกิจกำรค้ำตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดอบรมให้ควำมรู้
แก่ผู้ประกอบกิจกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดทำป้ำย/พิมพ์เอกสำร ให้ควำมรู้ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำระบบกำรให้บริกำรประชำชน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวดสถำนประกอบกำร ค่ำจัดพิมพ์เอกสำร
กำรตรวจสอบสถำนประกอบกิจกำร ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.9) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทำงด้ำนสุขำภิบำลอำหำร

จำนวน 500,000

บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรยกระดับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรค้ำอำหำรและแผงลอย
โรงอำหำร และสถำนที่ผลิตอำหำร สำหรับจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
อบรมผู้ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร หำบเร่ แผงลอย โรงอำหำรในโรงเรียน ค่ำพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ค่ำกระดำษ ค่ำแฟ้ม
อำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำรถศึกษำดูงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำป้ำยร้ำนอำหำรมำตรฐำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีมอบป้ำยร้ำนอำหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.10) โครงกำรรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนประจำปี 2559
จำนวน 300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมลดภำวะโลกร้อน กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
กำรประชำสัมพันธ์ กำรอบรมประชำชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ได้แก่ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ในกำรอบรม ค่ำรำงวัลกิจกรรม กำรประกวด ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำจัดนิทรรศกำร รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-1-13-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.11) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยแม่และเด็ก
จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของแม่และเด็กให้มีสุขภำพกำย ใจและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี ด้ำนภำวะโภชนำกำรและแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรผิดปกติ
ตรวจสุขภำพเบืองต้นแก่เด็ก ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็กในศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็กและศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
เทศบำลนครนนทบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภำพมำรดำและทำรกหลังคลอด จัดทำเอกสำร สื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.12) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยเรียน
จำนวน
2,200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มวัยเรียน ได้แก่ ให้บริกำรตรวจสุขภำพ
เบืองต้นแก่เด็กนักเรียนชันอนุบำล-ชันประถมศึกษำปีที่ 4 สนับสนุนยำและเวชภัณฑ์ของงำนอนำมัยโรงเรียน จัด
อบรมผู้นำส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ของเด็กโดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทังภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกิจกรรมในวันเด็ก ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.13) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยทำงำน
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของวัยทำงำนให้มีสุขภำพกำย ใจและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมกำรออกกำลังกำยในชุมชน โดยจัดอบรมกลุ่มออกกำลังกำยในชุมชน เผยแพร่ควำมรู้เรื่อง
กำรวำงแผนครอบครัว และให้บริกำรวำงแผนครอบครัวแก่ประชำชนที่มำรับบริกำรในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขและ
ในโรงงำน ฯลฯฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.14) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยผู้สูงอำยุให้มีสุขภำพกำย ใจและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและชมรมผู้สูงอำยุในชุมชน ในเขต
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เทศบำลนครนนทบุรี จำนวน 40 ชมรม โดยเน้นบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจัดกำร
ประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดีและนำผู้สูงอำยุทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.15) โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประจำปี 2559
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ จัดอบรม เจ้ำของสถำนประกอบกำร/โรงงำน
เจ้ำของสถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง นักเรียน ชุมชน ได้แก่ ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ในกำรอบรม ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำจ้ำงเหมำรถศึกษำดูงำน รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-12-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.16) โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัคซีน ยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรให้วัคซีนป้องกัน
โรคแก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในโรงเรียนและในชุมชน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ กำรแพทย์ เช่น
กระบอกฉีดยำชนิดใช้ครังเดียว เข็มฉีดยำชนิดใช้ครังเดียว ยำลดไข้ สำลี แอลกอฮอล์ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ำพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรควำมรู้ หรือเอกสำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้แก่ประชำชน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.17) โครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำน
จำนวน 2,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ อสม. และกำรศึกษำดูงำนกำรประกวด
อสม.เทศบำลดีเด่น กำรรักษำพยำบำลผู้มีรำยได้น้อยในศูนย์ ศสมช. กำรจัดตังศูนย์ ศสมช. จัดซือเวชภัณฑ์ยำ
และมิใช่ยำประจำศูนย์ ศสมช. ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดเตรียมสถำนที่
ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์เอกสำรในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ประชำชนฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-1-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.18) โครงกำรจัดตังศูนย์เฝ้ำระวังและติดตำมปัญหำมลพิษทำงนำ ประจำปี 2559
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมแกนนำเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน เยำวชน และชุมชน จัดซืออุปกรณ์ตรวจสอบคุณภำพนำอย่ำงง่ำย จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังฯ ณ พืนที่นำร่อง จัดอบรมและประเมินผลโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-9-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.19) โครงกำรบ่อดักไขมันเพื่อคืนควำมใสให้คูคลอง
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ครัวเรือน เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดซือวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบและติดตัง ถังดักไขมัน จัดทำเอกสำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบ่อดักไขมัน จัดประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-9-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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(2.20) โครงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมปัญหำเหตุเดือดร้อนรำคำญ จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
จัดทำสื่อ/เอกสำรประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรดำเนินกำรและระงับเหตุเดือดร้อนรำคำญ จัดทำแบบสำรวจข้อมูล
สถำนประกอบกำรในเขตเทศบำลนครนนทบุรีที่มีสถิติก่อเหตุเดือดร้อนรำคำญ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-6-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.21) โครงกำรชุมชนคำร์บอนต่ำ(เขียวสด ลดมลพิษ พิชิตพลังงำน) จำนวน 500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกและกำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพในชุมชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-13-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
222,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
3 ค่าวัสดุ
รวม
1,969,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และ ถังนำยำ กระดำษทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวำด
ที่นอน ผ้ำปูที่นอน ฯลฯ
(4) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ำยำงใน ค่ำปะยำง ฯลฯ
(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล ฯลฯ
(6) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ สำรเคมี นำยำต่ำงๆ
และเวชภัณฑ์ยำ ฯลฯ
(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย แผ่นไวนิล
ทินเนอร์ โฟมบำง สติกเกอร์ กระดำษสีต่ำงๆ ฟิล์ม ล้ำงอัดขยำยภำพ ฯลฯ
(8) วัสดุดนตรี

จำนวน

200,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุดนตรีต่ำงๆ เช่น ฉิ่ง ฉำบ กรับ กลอง ซอ จะเข้ โทน ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,623,000 บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,623,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
2,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน ที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำรำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
งบลงทุน
รวม
4,258,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
4,258,100 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,258,100 บาท
1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
1,438,900 บาท
(1) โต๊ะทำงำน 3 ลินชัก
จำนวน
54,900 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะทำงำน 3 ลินชัก ขนำด 1.50 เมตร จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ในฝ่ำยบริหำร
งำนทั่วไป จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-24}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) โต๊ะทำงำน 150 ซม. 3 ลินชัก
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำม
รำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2) ตู้เอกสำรเตีย 2 บำน
จำนวน
60,800 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เอกสำรเตีย 2 บำน ขนำด 80x80x40 ซม. จำนวน 8 ชุด สำหรับใช้ใน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-24}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) ตู้เอกสำรแบบเปิด-ปิด ทรงเตีย 3 ฟุต
- ตู้แบบเปิด-ปิด แบบเปิด-ปิดได้
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- มีกุญแจล็อค
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 80x ลึก 40 X สูง 80 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) ตู้เอกสำรเตีย บำนเลื่อน
จำนวน
15,200 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เอกสำรเตีย บำนเลื่อน ขนำด 80x40x80 ซม. จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-24 }
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) ตู้เอกสำรบำนเลื่อน ทรงเตีย
- ตู้บำนเลื่อน เลื่อนได้ทัง 2 ข้ำง
- มีกุญแจล็อค
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 80x ลึก 40 X สูง 80 ซม.
เนื่องจำกครุภัณ ฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญ ชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(4) เก้ำอีพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม ขนำด 46x52x110 ซม. จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้
ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-25}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เก้ำอีบุฟองนำอย่ำงดี หุ้มหนังเทียม
- พนักพิงสูง มีท้ำวแขน
- ขำ 5 แฉก ติดล้อเลื่อน 5 ล้อ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(5) ฉำกกันพร้อมอุปกรณ์ติดตัง
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือฉำกกันพร้อมอุปกรณ์ติดตัง ขนำด 100x150 ซม. จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ใน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ ครึ่งทึบ ครึ่งกระจกใส เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
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และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-25}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(6) โต๊ะทำงำน
จำนวน
144,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะทำงำน 3 ลินชัก ขนำด 1.20 เมตร จำนวน 12 ตัว สำหรับใช้ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-25}
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-25}
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(7) เก้ำอีหนังเทียมไม่มีล้อ
จำนวน
28,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีหนังเทียมไม่มีล้อ จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-25}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. เก้ำอีรับแขกหุ้มหนังเทียม
- เก้ำอีรับแขกบุฟองนำอย่ำงดี หุ้มหนังเทียม
- พนักพิงเตียมีท้ำวแขน
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 58 ซม.xลึก 60 ซม. X สูง 88 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(8) เก้ำอีมีล้อ
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีมีล้อ จำนวน 12 ตัว สำหรับใช้ใน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-26}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เก้ำอีบุฟองนำอย่ำงดี หุ้มด้วยหนัง (Mesh) อย่ำงหนำ
- พนักพิงเตีย มีท้ำวแขน
- ขำ 5 แฉก ติดล้อเลื่อน 5 ล้อ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรสำธำรณสุข
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(9) เครื่องสมำร์ทกำร์ด พร้อมติดตัง
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นจัดซือสมำร์ทกำร์ด พร้อมติดตัง สำหรับศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จำนวน 1 ชุด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-45}
ประกอบด้วย
1. เครื่องอ่ำนบัตรเข้ำ – ออก สำหรับห้องกิจกรรมต่ำงๆ
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2. เครื่องอ่ำนบัตรสำหรับงำนลงทะเบียน
3. เครื่องพิมพ์บัตรพร้อมบัตร
4. คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
5. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
6. โปรแกรมควบคุมและกำรจัดกำรระบบ
7. โปรแกรมบุคลำกร
8. กำรเดินระบบสำยสัญญำณพร้อมติดตัง ฯลฯ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรสำธำรณสุข
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
524,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
238,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) จำนวน
8 ชุด เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 ชุด และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 7 ชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-32,42}
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญ ญำณนำฬิกำ
พืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2) เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
จำนวน
24,800 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 7 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-33,43}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ 30 หน้ำ/นำที
จำนวน
58,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ 30 หน้ำ/นำที จำนวน 8 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 เครื่องและฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 7 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-33,43}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ a4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำ
ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 พร้อมแผ่นซีดีโปรแกรม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
งำนสุขำภิบำล เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-33}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(5) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงำนเอกสำรทั่วไป
จำนวน
3,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงำนเอกสำรทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป
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จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-43}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800x4,800 dpi
- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(6) โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงเว็บไซต์สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงเว็บไซต์สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในสำนัก
กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีรำยละเอียดคือ จ้ำงเหมำปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-3-1-46}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
200,000 บาท
(1) อุปกรณ์เครื่องขยำยเสียงพร้อมลำโพง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์เครื่องขยำยเสียงพร้อมลำโพง พร้อมลำโพงฮอร์น ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 18 ตัว เครื่องขยำยเสียงขนำด 360 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรับสัญญำณวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง ไมโครโฟนตังโต๊ะ จำนวน 1 ตัว สำยสัญญำณขนำด 2x1.0 SQ.MM จำนวน
200 เมตร อุปกรณ์ติดตัง ท่อ, ข้อต่อ, ข้องอ, กล่องกันนำ ฯลฯ จำนวน 1 งำน ตู้เก็บเครื่องขยำยเสียง จำนวน 1 ใบ
ค่ำแรงงำนติดตังและเข้ำระบบ จำนวน 1 งำน สำหรับใช้ในกลุ่มงำนสุขำภิบำล เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-3-30}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.4 ครุภัณฑ์อื่นๆ
จานวน
94,500 บาท
(1) เรือพลำสติก ขนำดควำมจุ 3-4 คน
จำนวน
94,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเรือพลำสติก ขนำดควำมจุ 3-4 คน มีเบำะนั่ง 2 เบำะ พร้อมไม้พำย 1 อัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 106 x ยำว 300 x สูง 50 เซนติเมตร จำนวน 15 ลำ สำหรับใช้ในกลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติ

127
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-38}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.5 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
1,000,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-3-32}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,000,000 บาท
(1) โครงกำรติดตังตู้คอนเทนเนอร์สำนักงำน 2 ชัน
จำนวน 1,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้คอนเทนเนอร์สำนักงำน 2 ชัน ประกอบด้วย 2 ห้องนำ พร้อมค่ำติดตัง
จำนวน 1 ชุด ติดตังที่ด้ำนหลังตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-46}
โดยมีคุณลักษณะดังนี - ขนำด 3.0 x 6.0 x 2.85 เมตร
- โครงสร้ำงเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบฉนวนกันควำมร้อน หนำ 0.40 มม. พร้อม Polystyrene
foam หนำ 50 มม.
- หลังคำโค้ง Metal Sheet บุฉนวนกันควำมร้อน กันนำ 100%
- พืน Fiber Cemnet 18 มม.ปูทับด้วยแผ่น PVC ลำยไม้ พร้อมขอบบัวยำง
- ฝ้ำ Fiber Comnet ฉำบเรียบ
- ประตูวัสดุเดียวกับผนัง ขนำด 0.80x2.0 เมตร จำนวน 1 บำน
- หน้ำต่ำงอลูมิเนียมบำนสไลด์ ขนำด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด
ระบบไฟฟ้า
- โคมไฟภำยในฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 4 จุดๆละ 1 หลอด
- โคมไฟภำยนอกชนิดกันนำ จำนวน 1 ชุด
- สวิทซ์ไฟฟ้ำ จำนวน 4 สวิทซ์ (ควบคุมไฟฟ้ำ 3 สวิทซ์ ควบคุมพัดลม 1 สวิทซ์)
- ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ขนำด 32 แอมป์ พร้อม Main Breaker และ Circuit
- พัดลมดูดอำกำศ ขนำด 8 นิว จำนวน 1 ชุด
- ปลั๊กไฟฟ้ำ 2 จุดๆละ 2 ปลั๊ก
- ปลั๊ก Power ระบบกันนำทังตัวผู้และตัวเมีย
- เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 18000 BTU (ประกันศูนย์ 1 ปี)
- บันไดโครงเหล็กสำหรับขึนชัน 2
ห้องสุขา - ห้องสุขำ ขนำด 1.40x1.40 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์สำหรับห้องนำ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน
รวม
697,500 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
จำนวน
697,500 บำท
- เพื่อจ่ำยในกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี จำนวน 93 ชุมชนๆ
ละ 7,500 บำท จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2558
และด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2557 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2560) หน้ำ 5-2-1-3}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม

71,407,600 บาท

งบบุคลากร
รวม
16,435,300 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
16,435,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
16,435,300 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
10,449,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
909,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน เช่น เงินตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่ำ ซึ่งไม่มี
สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข
เงินเพิ่มตำมวุฒิ และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
630,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
4,082,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
365,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) - (5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
งบดาเนินการ
รวม
33,828,600 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
29,160,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
10,757,200 บาท
(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
10,500,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงซึง่ มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
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(3) ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(5) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
1,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
10,785,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
5,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงหรือซ่อมแซม และติดตังอุปกรณ์ ค่ำล้ำงและอัดฟิล์ม
ค่ำวำรสำร และค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำเช่ำอำคำรพำณิชย์ที่ทำกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 รัตนำธิเบศร์
(ชั่วครำว) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
3,000,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
300,000 บำท
ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำน
ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(2.2) โครงกำรจัดตังระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมอบรมเจ้ำหน้ำที่ FR รำยใหม่และฟื้นฟูรำยเก่ำ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-1-6-5 }
(2.3) โครงกำรตรวจคัดกรองสภำวะสุขภำพ “มหกรรมสุขภำพเพื่อประชำชน”
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเบืองต้นให้แก่ประชำชน
หมุนเวียนตำมพืนที่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภำพเพื่อประชำชน” และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-1-6-4 }
(2.4) โครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขเชิงรุกแก่ประชำชนที่ประสบอุทกภัย
กำรออกเยี่ยมบ้ำนยำมเย็น หน่วยปฐมพยำบำลตำมงำนพิธี หรือกิจกรรมพิเศษนอกสถำนที่ หน่วยปฐมพยำบำล
เบืองต้นเวลำเกิดอุทกภัยและกำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริกำรตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล โดย
จ่ำยเป็นค่ำซือยำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์กำรแพทย์ต่ำงๆ สำหรับรักษำโรคที่มีกำรแพร่ระบำดในช่วงนำท่วม เช่น
ยำรักษำโรค เวชภัณฑ์สำหรับทำแผล ปฐมพยำบำลเบืองต้น ตลับยำ ถุงใส่ยำ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-1-6-5 }
โครงกำรที่ (2.1) – (2.4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,785,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
7,618,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
418,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตะแกรงวำงเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
85,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังนำยำ กระดำษชำระ สบู่ ผงซักฟอก
ไม้กวำด ที่นอน ผ้ำปูที่นอน ฯลฯ
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะปู ฆ้อน ท่อพีวีซี ฯลฯ
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ำยำงใน ค่ำปะยำงฯลฯ
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง ฯลฯ
(7) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
6,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ สำรเคมี นำยำต่ำงๆ
ยำ และเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรบริกำรตรวจรักษำพยำบำล วัสดุอุปกรณ์ทำงทันตกรรมที่
จำเป็นในกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมและอื่นๆฯลฯ
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (8) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,668,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,668,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
4,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน ที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำรำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
165,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
3,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
งบลงทุน
รวม
21,143,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
21,143,700 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,143,700 บาท
1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
3,001,000 บาท
(1) เก้ำอีสำหรับผู้ปว่ ยนั่งรอ 4 ที่นั่ง
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีสำหรับผู้ป่วยนั่งรอ 4 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุดๆละ 10,000 บำท สำหรับใช้ใน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้ องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) ตู้เก็บเอกสำร 6 ลินชัก
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เก็บเอกสำร 6 ลินชัก ทำจำกเหล็ก ขนำดไม่น้อยกว่ำ ขนำด 21x24x52 นิว
จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ชุด และงำนเภสัชกรรม จำนวน 3 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนำดไม่น้อยกว่ำ 36,000 บีทียู
จำนวน
440,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 36,000 บีทียู
จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-6}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
2. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
4. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถถอด
ล้ำงทำควำมสะอำดได้
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- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สำหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอกอำกำศ
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม
2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533 และตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำร
ประหยัดพลังงำน โดยให้พิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ
ด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวนบีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์) ผลที่
ได้ค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ
7. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่ำติดตังเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตังแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือแขวนขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู 3,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) เครื่องปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18,000 บีทียู
จำนวน
252,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตังหรือแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18,000 บีทียู
พร้อมติดตัง จำนวน 9 เครื่อง สำหรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6
สนำมบินนำ (ห้องคลังยำและเวชภัณฑ์ ชัน 4 จำนวน 4 เครื่อง, ห้องตรวจประมวลกระดูก ชัน 3 จำนวน 1 เครื่อง
ห้องเครื่องลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง, และโถงหน้ำห้องเครื่องลิฟต์ ชันดำดฟ้ำ จำนวน 1 เครื่อง) และงำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-7,10}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
2. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
4. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
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สำหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอกอำกำศ
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2533
แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533 และตำมมติคณะกรรมกำร
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน
โดยให้พิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้
หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวนบีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้
ค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ
7. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่ำติดตังเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตังแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือแขวน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู 3,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) เก้ำอีสำนักงำนแบบปรับระดับได้มีพนักพิงอย่ำงดี
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีสำนักงำนแบบปรับระดับได้มีพนักพิงอย่ำงดี มีล้อเลื่อน มีที่เท้ำแขน จำนวน
24 ตัว เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 10 ตัว ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1
จำนวน 8 ตัว และงำนเภสัชกรรม จำนวน 6 ตัว เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-38,5-2-3-8,10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) เก้ำอีตรวจมีพนักพิง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีตรวจมีพนักพิง จำนวน 4 ตัวๆละ 5,000 บำท สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ด้ำนกำรสำธำรณสุข
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) ตู้เอกสำรเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้ำง 4 ชัน 32 ช่อง
จำนวน
58,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เอกสำรเหล็ก แบบ 2 บำนเปิด ใช้เก็บแฟ้มสันกว้ำง 4 ชัน 32 ช่อง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 90x30x180 ซม. จำนวน 9 ตู้ สำหรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1
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จำนวน 4 ตู้ และงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 5 ตู้ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-9,11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(8) เครื่องเคลือบบัตร A4
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องเคลือบบัตรขนำดไม่น้อยกว่ำ A4 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-9}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(9) เก้ำอีกลมนั่งตรวจสแตนเลสหมุนสูง-ต่ำได้ใส่ลูกล้อ
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีกลมนั่งตรวจสแตนเลสหมุนสูง-ต่ำได้ ใส่ลูกล้อ จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ใน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้อง
ตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-9}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(10) เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำส่งเอกสำรได้ครังละ 20 แผ่น จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำส่งเอกสำรได้ครังละ 20 แผ่น จำนวน
2 เครื่อง สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง และคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่สนำมบินนำ จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-10,5-2-3-59}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- คุณสมบัติกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตำมสำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมประกำศใช้
1) หมำยถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภำพ
2) ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขันต่ำ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(11) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
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ของงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุดและงำนวิชำกำรกำรแพทย์ จำนวน 2 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(12) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนวิชำกำรกำรแพทย์
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-11}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1) เป็นระบบ 2 ภำษำ ชนิดไม่มีหน่วยควำมจำ เนือที่กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 11 นิว
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(13) เก้ำอีมีพนักพิงและล้อปรับสูง-ต่ำได้
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีมีพนักพิงและล้อปรับสูง-ต่ำได้ จำนวน 16 ตัว เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ตัว, คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน
2 ตัวและคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ จำนวน 12 ตัว เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่
จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด ที่ได้สอบรำคำ
มำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-13,14,59}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(14) เคำน์เตอร์รูปตัวยู
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเคำน์เตอร์รูปตัวยู ขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ 3.5x2x1.09 ม. จำนวน 1 ชุด
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-58}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(15) เคำน์เตอร์ตัวแอล
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเคำน์เตอร์ตัวแอล ขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ 3x1.5x0.7 ม.จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ใน
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-58}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(16) ตู้เก็บบัตร
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เก็บบัตรบัตร ผลิตจำกไม้ มีลินชักเก็บบัตรไม่น้อยกว่ำ 12 ช่อง ขนำด กxลxส
ไม่ต่ำกว่ำ 150x40x160 ซม. จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยก
สนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-59}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(17) เครื่องฟอกอำกำศขนำดควำมเร็วของแรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 188,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องฟอกอำกำศขนำดควำมเร็วและแรงลมปรับระดับสูง 500 CFM จำนวน
4 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่สนำมบินนำ
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-59}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละออง ด้วยระบบ Electronic Collecting Cell
2.2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
2.3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 99% จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2.4) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ 500 ซีเอฟเอ็ม
และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
2.5) รำคำไม่รวมค่ำติดตัง
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(18) ตู้ลอคเกอร์ 8 ประตู
จำนวน
12,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้ลอคเกอร์ 8 ประตู จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้
บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-60}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(19) ตู้ลอคเกอร์ 6 ประตู
จำนวน
4,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้ลอคเกอร์ 6 ประตู ผลิตจำกไม้ จำนวน 1 ใบ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-39}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(20) ตู้เก็บของ
จำนวน
240,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เก็บของขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ120x40x80 ซม. จำนวน 12 ใบ สำหรับใช้
ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็น
ต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-60}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(21) ชุดโต๊ะ 1 ตัวและเก้ำอี 6 ตัว
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดโต๊ะ 1 ตัวและเก้ำอี 6 ตัว จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-60}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(22) ตู้เอกสำรขนำด 80x40x156 ซม.
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เอกสำรขนำดไม่ต่ำกว่ำ 80x40x156 ซม. จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้ในคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-61}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(23) ตู้เหล็กบำนกระจกเลื่อน
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เหล็กบำนกระจกเลื่อนขนำดไม่ต่ำกว่ำ กxลxส 90x40x87 ซม. จำนวน 3 ใบ
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-61}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(24) ตู้เหล็ก 2 บำนเปิด
จำนวน
8,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เหล็ก 2 บำนเปิดขนำดไม่ต่ำกว่ำ กxลxส 90x45x180 ซม. จำนวน 1 ใบ
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-61}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(25) โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขำได้
จำนวน
10,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขำได้ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 60x120 ซม. จำนวน 3 ตัว
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-39}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(26) โต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอี 8 ที่นั่ง
จำนวน
95,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอี 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โต๊ะประชุมผลิตจำกไม้ เก้ำอีมีพนักพิง
และล้อขำทำด้วยไฟเบอร์ / เหล็ก/ อลูมิเนียมแข็งแรง ปรับสูง-ต่ำได้ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-61}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(27) โต๊ะเคำน์เตอร์มีลินชัก
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะเคำน์เตอร์มีลินชักผลิตจำกไม้ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ กxลxส 210x45x75 ซม.
จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่
จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำ
มำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-62}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(28) ตู้ลินชักแบบมีล้อ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้ลินชักแบบมีล้อมี 5 ลินชัก ผลิตจำกไม้ ขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ 40x40x80 ซม.
จำนวน 5 ใบ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่
จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำ
มำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-62}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(29) โต๊ะคอมพิวเตอร์
จำนวน
45,000 บำท
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- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ผลิตจำกไม้ มี 2 ลินชัก ขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ 120x60x75 ซม.
จำนวน 9 ตัว เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ตัว คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 2 ตัว และคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ
จำนวน 5 ตัว เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-13,14,63}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(30) เก้ำอีบุฟองนำ
จำนวน
6,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีบุฟองนำไม่มีล้อ ไม่มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-37}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(31) โทรศัพท์
จำนวน
6,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโทรศัพท์แบบไร้สำย ใช้แบตเตอร์รี่แบบชำร์ทได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณ ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-38}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(32) เก้ำอีกลมสำหรับผู้ป่วยรอตรวจ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีกลมสำหรับผู้ป่วยรอตรวจทำด้วยสแตนเลส ไม่มีล้อ จำนวน 4 ชุด สำหรับ
ใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-44}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(33) โต๊ะวำงเครื่องมือแพทย์ 2 ชัน
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะวำงเครื่องมือแพทย์ 2 ชัน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและ
อำชีวบำบัด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-49}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(34) กระดำนปักหมุด 9/25 รู
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกระดำนปักหมุด 9/25 รู จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-50}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(35) โครงกำรจ้ำงเหมำทำป้ำยชื่อคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ (สแตนเลส)
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจ้ำงเหมำทำป้ำยชื่อคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ (สแตนเลส)
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x60 ซม.จำนวน 1 ป้ำย สำหรับใช้ในคลินิกคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่
แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 ถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-64}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
385,000 บาท
(1) ตู้อ่ำงล้ำงจำน แบบมีลินชักพร้อมก็อกนำ
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้อ่ำงล้ำงจำน แบบมีลินชักพร้อมก๊อกนำ ข นำดไม่ต่ำกว่ำ 150x50x80 ซม.
พร้อมติดตัง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำก
ครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-60}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) อ่ำงล้ำงมือพร้อมก็อกนำ
จำนวน
28,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซืออ่ำงล้ำงมือผลิตจำกกระเบือง/เซรำมิก ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40x44 ซม. พร้อมก๊อกนำ
สแตนเลสและค่ำติดตังพร้อมใช้งำน จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
แห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้
บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-62}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) ตู้อ่ำงล้ำงมือ
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้อ่ำงล้ำงมือขนำด กxลxส ไม่ต่ำกว่ำ 100x50x80 ซม.อ่ำงล้ำงมือผลิตจำกกระเบือง/
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เซรำมิก พร้อมก๊อกนำสแตนเลสและค่ำติดตังพร้อมใช้งำน จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-63}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) เครื่องทำนำเย็นแบบถังคว่ำ
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องทำนำเย็นแบบถังคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3
และงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-24}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) ตู้เย็นขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 คิวบิกฟุต
จำนวน
19,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เย็นไม่น้อยกว่ำ 2 ประตู ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ สำหรับ
ใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 มีรำยละเอียดดังนี
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-24}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขันต่ำ
2) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
3) กำรจัดซือตู้เย็นขนำดอื่นให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วยนอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำด้ำนรำคำ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) ตู้กดนำร้อน-นำเย็นรุ่นบรรจุขวดนำด้ำนล่ำงของตู้
จำนวน
11,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้กดนำร้อน-นำเย็นรุ่นบรรจุขวดนำด้ำนล่ำงของตู้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้
ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้อง
ตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) รถเข็นพืนเหล็ก
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถเข็นพืนเหล็ก 1 ชัน มีคอกล้อมมือจับพับไม่ได้ จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บำท
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สำหรับใช้ในงำนเภสัชกรรม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(8) เครื่องกรองนำ
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องกรองนำแบบ RO พร้อมอุปกรณ์และค่ำติดตัง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของงำนกำรแพทย์ฉกุ เฉิน และงำนวิชำกำรกำรแพทย์ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(9) เครื่องซักผ้ำฝำบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กก.
จำนวน
12,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องซักผ้ำฝำบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กก. จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-26}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(10) รำวตำกผ้ำ
จำนวน
7,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรำวตำกผ้ำผ้ำสแตนเลสอย่ำงดี จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรสำธำรณสุข
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-26}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(11) เครื่องปั๊มนำลูกลอยไฟฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่ำติดตัง
จำนวน
32,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปั๊มนำลูกลอยไฟฟ้ำ กำลังไม่น้อยกว่ำ 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และค่ำ
ติดตัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-26}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(12) เครื่องกรองนำระบบ R.O.
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องกรองนำระบบ R.O. จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำร
ติดตังเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 และคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-28,29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(13) เครื่องซักผ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 กก.
จำนวน
45,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องซักผ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 กก. รวมค่ำติดตังพร้อมใช้งำน จำนวน 3 เครื่อง
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 และคลินิก
ทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-28,29,63}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(14) ตู้เย็นขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 คิว
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เย็นขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 คิว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-64}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(15) ตู้เย็นเก็บวัคซีน
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้เย็นเก็บวัคซีนขนำดไม่น้อยกว่ำ18 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในศูนย์
บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-51}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(16) ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำเหยียบ
จำนวน
42,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำเหยียบ จำนวน 6 ใบ สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-20}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
150,000 บาท
(1) เครื่องขยำยเสียงพร้อมลำโพง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงพร้อมลำโพงในตัวแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 7 Mobile HC และงำนวิชำกำรกำรแพทย์ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-31}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) เครื่องขยำยเสียงชนิดเคลื่อนที่ พร้อมลำโพงและไมโครโฟน
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่ อ ใช้เป็ น ค่ำ จัด ซือเครื่ องขยำยเสีย งชนิ ดเคลื่ อ นที่ พร้ อ มลำโพงและไมโครโฟน จ ำนวน 2 ชุ ด
สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-34}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) ชุดมิกซ์เซอร์เครื่องเสียง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดมิกซ์เซอร์เครื่ องเสียง 4 chx25w พร้อมลำโพง+ไมโครโฟน 1 คู่ และสำย
สำหรับติดตัง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ
เนื่องจำกครุภัณ ฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญ ชีรำคำมำตรฐำนครุภั ณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-34}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์
จานวน
9,388,700 บาท
(1) ชุดเครื่องมือทำแผล
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-42}
ประกอบด้วย
1. Forcep Tooth ขนำดไม่น้อยกว่ำ 14.5 ซม.
จำนวน 10 อัน
2. กรรไกรตัดไหม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 ซม.
จำนวน 10 ชิน
3. กรรไกรตัดเนือ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 ซม.
จำนวน 10 ชิน
4. Forcep Nontooth ขนำดไม่น้อยกว่ำ 14.5 ซม.
จำนวน 10 ชิน
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5. Adson Forceps (Nontooth)
จำนวน 10 อัน
6. ถำดทำแผล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 25x16x2 ซม.
จำนวน 10 อัน
7. Kelly Forceps (ปลำยโค้ง) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 ซม.
จำนวน 5 อัน
8. Probe ขนำดไม่น้อยกว่ำ 14 ซม. 2 มม. (2 ด้ำน)
จำนวน 3 อัน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรสำธำรณสุข
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) เครื่องวัดควำมดันดิจิตอลแบบตังโต๊ะ
จำนวน
240,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันดิจิตอลแบบตังโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1
เครื่อง และงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-43,45 }
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องชั่งนำหนักแบบยืนระบบดิจิตอล
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนักแบบยืน ระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง และงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจำกครุภัณฑ์ ที่จัด ซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-44,55}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) ชุดเครื่องมือทำแผล
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดเครื่องมือทำแผล ประกอบด้วย Tooth Forceps ขนำดไม่น้อยกว่ำ 14.5 ซม.
จำนวน 20 ชิน และ Nontooth Forceps ขนำดไม่น้อยกว่ำ 14.5 ซม. จำนวน 20 ชิน อย่ำงละ 20 ชุด สำหรับ
ใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-44}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5 ) เครื่องซีลปิดผนึก
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 และงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-45,54}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจแบบอัตโนมัติ 12 ลีดส์
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจแบบอัตโนมัติ 12 ลีดส์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1, และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-46}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) เครื่องพ่นยำ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องพ่นละอองฝอยยำสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์
บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-46}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(8) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอท
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทตังโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์
บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-45,46}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(9) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบพกพำ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบพกพำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-47}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(10) เครื่องชั่งนำหนักแบบสปริง
จำนวน
46,000 บำท
-เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนักแบบสปริง พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ใน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 1 จำนวน 1 ชุดและงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด จำนวน 1 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชี
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รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน ตำมหนังสือ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-47,49}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(11) ชุดบริหำรมือและนิวมือ
จำนวน
20,000 บำท
เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดบริหำรมือและนิวมือแบบสริงกด จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพ
และอำชีวบำบัด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-49}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(12) บอลบริหำรร่ำงกำย 2 ขนำด
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือบอลบริหำรร่ำงกำย 2 ขนำด จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและ
อำชีวบำบัด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-49}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(13) กรวยฝึกจับ
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกรวยฝึกจับ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด เนื่องจำก
ครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-49}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(14) บันไดขึนเตียง
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือบันไดขึนเตียง จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-50}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(15) รถเข็นฉีดยำและดมยำ
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถเข็นฉีดยำและดมยำ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-50}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(16) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงำน
พยำธิวิทยำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-50}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(17) เครื่องล้ำงเครื่องมือด้วยควำมถี่สูง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องล้ำงเครื่องมือด้วยควำมถี่สูง จำนวน 2 เครื่องๆละ 150,000 บำท สำหรับ
ใช้ในงำนพยำธิวิทยำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-51}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(18) ชุดตรวจตำ หู คอ จมูก
จำนวน
33,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดตรวจตำ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-51}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(19) เครื่องดูดเสมหะแบบตังโต๊ะ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้ในกำรจัดซือเครื่องดูดเสมหะแบบตังโต๊ะพร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(20) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ จำนวน 10 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุด และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขทุกแห่งๆละ 1 ชุด รวม 6 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมี
ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(21) เครื่องตรวจสมรรถภำพหลอดเลือดแดงส่วนปลำย
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องตรวจสมรรถภำพหลอดเลือดแดงส่วนปลำย จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ใน
งำนวิชำกำรกำรแพทย์ จำนวน 1 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(22) เครื่องตรวจมวลกระดูกแบบเคลื่อนที่ได้
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องตรวจมวลกระดูกแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนรังสีวทิ ยำ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-53}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(23) เครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลแบบแขนสอด ชนิดอัตโนมัติ
จำนวน
490,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลแบบแขนสอดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 7 เครื่อง
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-,55}
มีรำยละเอียดดังนี
1. เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติแบบแขนสอด โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2. เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
3. สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทังแขนซ้ำย และแขนขวำ
4. มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
5. สำมำรถวัดควำมดันโลหิตไม่น้อยกว่ำระหว่ำง 0-280 มิลลิเมตรปรอท สำมำรถวัด
อัตรำกำรเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่ำระหว่ำง 30-200 ครังต่อนำที
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(24) เครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลอัตโนมัติแบบมีล้อเลื่อน
จำนวน
490,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลอัตโนมัติแบบตังพืนพร้อมขำตัง มีล้อเลื่อนที่
ฐำน 5 ล้อ มีตะแกรงเก็บของพร้อมแบตเตอร์รี่สำรองชนิดชำร์จใหม่ได้ในตัวเครื่อง จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 2 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6 จำนวน 2 ชุด และ
งำนกำยภำพและอำชีวบำบัด จำนวน 1 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-53}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(25) เครื่องช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบแบบซิลิโคนพร้อมหน้ำกำกช่วยหำยใจและอุปกรณ์
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบแบบซิลิโคนพร้อมหน้ำกำกช่วยหำยใจและอุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-54}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(26) เครื่องนึ่งฆ่ำเชือไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องนึ่งฆ่ำเชือไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน
งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-54}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(27) เปลตักผู้ป่วย
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเปลตักผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำ
มำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-55}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(28) ถำดนับยำ
จำนวน
5,700 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือถำดนับยำ พร้อมที่นับยำชนิดสแตนเลส จำนวน 15 ชุด สำหรับใช้ในงำนเภสัช
กรรม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-55}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(29) ด้ำมกรอฟัน ควำมเร็วสูง
จำนวน
312,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือด้ำมกรอฟัน ควำมเร็วสูง จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 ชุด, คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ชุด, คลินิก
ทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 2 ชุด และคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ
จำนวน 2 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-15,17,18,21}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(30) ด้ำมกรอฟัน ควำมเร็วต่ำ
จำนวน
240,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือด้ำมกรอฟัน ควำมเร็วต่ำ จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 ชุด, คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ชุด, คลินิก
ทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 2 ชุดและคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุข แห่งใหม่แยกสนำมบินนำ
จำนวน 2 ชุด เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-15,17,18,21}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(31) เครื่องทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำด้ำมกรอฟัน
จำนวน
85,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำด้ำมกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับคลินิก
ทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(32) ยูนิตทันตกรรม
จำนวน
920,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือยูนิตทันตกรรม (พร้อมเก้ำอี 2 ตัว ปั๊มลมด้ำมกรอฟันควำมเร็วสูง 3 ชุด ด้ำม
กรอฟันควำมเร็วต่ำ) จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ
จัดตังจัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-18}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดนำลำย ระบบนำ
บ้วนปำก และเก้ำอีคนไข้
2. ยูนิตมีจุดต่อ Coupling นำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมำณนำ และมีหัวต่อแบบ
Non-return Value สำหรับเสียบท่อนำได้
3. มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน
4. ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 50 โวลท์
ใช้กับระบบทำงำนภำยในยูนิตทังหมดยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(33) เครื่องฉำยแสง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องฉำยแสง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
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กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-19}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(34) เครื่องขูดหินปูนอัลตร้ำโซนิก
จำนวน
92,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องขูดหินปูนอัลตร้ำโซนิก จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-19}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(35) เครื่องปั่นอมัลกัม
จำนวน
24,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปั่นอมัลกัม จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-19}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(36) โคมไฟส่องปำก
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโคมไฟส่องปำก จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-21}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(37) เครื่องชั่งนำหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
จำนวน
35,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้
ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด ใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-21}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(38) เครื่องวัดควำมดันดิจิตอล
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-22}
มีรำยละเอียดดังนี
1. เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติแบบแขนสอด โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2. เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
3. สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทังแขนซ้ำย และแขนขวำ
4. มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
5. สำมำรถวัดควำมดันโลหิตไม่น้อยกว่ำระหว่ำง 0-280 มิลลิเมตรปรอท สำมำรถวัด
อัตรำกำรเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่ำระหว่ำง 30-200 ครังต่อนำที
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(39) เครื่องอัดอำกำศขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
จำนวน
135,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องอัดอำกำศ ขนำด 1 แรงม้ำ พร้อมที่ปรับควำมดันและกรองลม และอุปกรณ์
ที่จำเป็นสำหรับกำรติดตังเครื่องอัดอำกำศ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง, คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง, คลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(40) เก้ำอีสนำม
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเก้ำอีสนำม จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
แห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559- 2561) หน้ำ 5-2-3-21}
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- เป็นเก้ำอีสนำม (เก้ำอีสำหรับผู้รับบริกำร) มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พิงศีรษะผู้รับบริกำรที่
สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้ควำมสูงของเก้ำอี พอเหมำะกับผู้ให้บริกำร โดย
สำมำรถทำงำนได้สะดวกเก้ำอี สำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก มีที่วำงถ้วยน้ำและที่บ้วนปำกในตำแหน่งที่
สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
3,608,000 บาท
(1) ป้ำยประชำสัมพันธ์แบบเปลี่ยนข้อควำมทำงคอมพิวเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5x7 เมตร
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จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือป้ำยประชำสัมพันธ์แบบเปลี่ยนข้อควำมทำงคอมพิวเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
5x7 เมตร พร้อมติดตัง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนของอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 6 สนำมบินนำเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-22}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิว
จำนวน
68,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,920x1,080 พิกเซล
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิว พร้อมที่แขวนผนังและค่ำเดินสำยติดตัง จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 ชุด และคลินิกทันตกรรม
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่แยกสนำมบินนำ จำนวน 2 ชุด
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-23,40}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขันต่ำ 40 นิว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิว
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิว พร้อมที่แขวนผนังและค่ำเดินสำยติดตัง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน และงำนวิชำกำรกำรแพทย์
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-23}
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขันต่ำ 46 นิว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง

155
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) กล้องวงจรปิดพร้อมจอแสดงผล
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกล้องวงจรปิด 8 ตัว พร้อมจอแสดงผล 1 จุด รวมค่ำติดตัง จำนวน 1 ชุด
สำหรับใช้ในคลินิกคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-40}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่ำติดตัง
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP Camera จำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 ชุด
สำหรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนสำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-3-31}
คุณลักษณะประกอบด้วย
1) มีเครื่องบันทึกภำพชนิด NVR 16 Ch 1 ชุด
2) อุปกรณ์แยกสัญญำณ 24 ช่อง
3) จอ LED 32 นิว 1 เครื่อง พร้อมสำยอุปกรณ์และกำรติดตัง
4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่น้อยกว่ำ 16 ตัว
เนื่องจำกครุภัณฑ์ ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
784,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนกลำง ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
จำนวน
784,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถนั่งส่วนกลำง ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน สำหรับใช้
ในงำนวิชำกำรกำรแพทย์
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-50}
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
1. ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ เทป และอุปกรณ์มำตรฐำนจำกโรงงำน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน

456,000 บาท
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(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน
8,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ใน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-29}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวดำไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
2. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที หรือ 15 ภำพต่อนำที
4. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที หรือ 10 ภำพ ต่อนำที
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน
73,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-30}
โดยคอมพิวเตอร์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 23,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB สำหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1GB หรือ
2) มี หน่ วยประมวลผลเพื่ อ แสดงภำพติ ดตังอยู่ภ ำยในหน่ว ยประมวลผลกลำง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
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3) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภำพติ ด ตั งอยู่ บ นแผงวงจรหลั ก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน
104,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนดังนี ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 งำนเภสัชกรรม และงำนวิชำกำรกำรแพทย์
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-31}
โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล รำคำ 21,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แกน (10 core)
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่
น้อยกว่ำ 2.7 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
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ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน
238,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำนของคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 ชุด คลินิกทันต
กรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด คลินิก ทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 ชุด และ
คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ จำนวน 5 ชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-36,37,38,39} โดยมีคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ ไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
จำนวน
31,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
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สำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 ชุด คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 ชุด และคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่ แยกสนำมบินนำ จำนวน 5 ชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-31,37.38,39,40}
โดยมีคุณลักษณะดังนี - มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.8 ครุภัณฑ์อื่นๆ
จานวน
200,000 บาท
(1) ลำนเครื่องเล่นเด็กบุนวม
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือลำนของเล่นบุนวม พร้อมเครื่องเล่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3x3.5 เมตร จำนวน 1 ชุด
สำหรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.9 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 2,171,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-33}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
1,000,000 บาท
(1) โครงกำรติดตังตู้คอนเทนเนอร์สำนักงำน 2 ชัน
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือตู้คอนเทนเนอร์สำนักงำน 2 ชัน ประกอบด้วย 2 ห้องนำ พร้อมค่ำติดตัง
จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
โดยมีคุณลักษณะดังนี - ขนำด 3.0 x 6.0 x 2.85 เมตร
- โครงสร้ำงเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบฉนวนกันควำมร้อน หนำ 0.40 มม. พร้อม Polystyrene
foam หนำ 50 มม.
- หลังคำโค้ง Metal Sheet บุฉนวนกันควำมร้อน กันนำ 100%
- พืน Fiber Cemnet 18 มม.ปูทับด้วยแผ่น PVC ลำยไม้ พร้อมขอบบัวยำง
- ฝ้ำ Fiber Comnet ฉำบเรียบ
- ประตูวัสดุเดียวกับผนัง ขนำด 0.80x2.0 เมตร จำนวน 1 บำน
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- หน้ำต่ำงอลูมิเนียมบำนสไลด์ ขนำด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด
ระบบไฟฟ้า - โคมไฟภำยในฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 4 จุดๆละ 1 หลอด
- โคมไฟภำยนอกชนิดกันนำ จำนวน 1 ชุด
- สวิทซ์ไฟฟ้ำ จำนวน 4 สวิทซ์ (ควบคุมไฟฟ้ำ 3 สวิทซ์ ควบคุมพัดลม 1 สวิทซ์)
- ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ขนำด 32 แอมป์ พร้อม Main Breaker และ Circuit
- พัดลมดูดอำกำศ ขนำด 8 นิว จำนวน 1 ชุด
- ปลั๊กไฟฟ้ำ 2 จุดๆละ 2 ปลั๊ก
- ปลั๊ก Power ระบบกันนำทังตัวผู้และตัวเมีย
- เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 18000 BTU (ประกันศูนย์ 1 ปี)
- บันไดโครงเหล็กสำหรับขึนชัน 2
ห้องสุขา
- ห้องสุขำ ขนำด 1.40x1.40 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์สำหรับห้องนำ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-46}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 11,093,400 บาท

งบบุคลากร
รวม
1,646,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
1,646,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,646,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
751,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
895,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์
งบดาเนินงาน
รวม
9,328,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวม
9,328,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
8,900,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ให้แก่ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทำ
ของ ค่ำแบกหำมสัมภำระ ค่ำติดตังอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำวำรสำร และค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
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1.2.3 โครงกำรยกย่องพ่อดีเด่น
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรเทิดทูนพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เป็นกำรเทิดทูนพระคุณ
ของพ่อที่มีบทบำทต่อ ครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงควำมกตัญ ญูกตเวที เป็นกำรพัฒนำวัฒนธรรมใน
ด้ำนจิ ตใจ โดยจัด พิธีม อบโล่ ประกำศเกี ยรติคุ ณ ให้ กับ ผู้ที่ เป็ นบุ คคลตัวอย่ำง สำหรับจ่ ำยเป็ นค่ำโล่ ค่ ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำดอกไม้ธูป เทียน ปัจจัยถวำยพระสงฆ์ ค่ำตกแต่ง เวทีและ
สถำนที่ ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวงดุริยำงค์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำดนตรี ค่ำ
เช่ำ สถำนที่ ค่ ำเช่ ำเต้ น ท์ ค่ ำจ้ ำงเหมำทำพลุด อกไม้ ไฟ ค่ำ อัด และขยำยภำพ ค่ ำจัด ซื อพระบรมฉำยำลั ก ษณ์
ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำตอบแทนกำรแสดง ค่ำจ้ำงทำซุ้มดอกไม้ ค่ำกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่ำพำนพุ่ม ค่ำดอก
พุทธรักษำ ค่ำเทียน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-13-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.4 โครงกำรยกย่องแม่ดีเด่น
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่ อ เป็ น กำรเทิ ด ทู น พระเกีย รติ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ำ สิริ กิ ติ์พ ระบรมรำชินี น ำถ เป็ น กำร
เทิดทูน พระคุณ ของแม่ ยกย่องบทบำทของแม่ที่ มีต่อครอบครัวและสัง คม เพื่ อให้ลูก ได้แสดงควำมกตัญ ญู
กตเวที เพื่ อ พั ฒ นำวัฒ นธรรมในด้ ำนจิตใจ โดยจัด พิ ธีมอบโล่ ประกำศเกี ยรติ คุณ ให้ กับ ผู้ที่ เป็ น บุ คคลตัว อย่ำ ง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่สำหรับแม่ดีเด่นประจำชุมชน ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม
ค่ำดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวำยพระสงฆ์ ค่ำตกแต่งเวทีและสถำนที่ ค่ำของขวัญ ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำเครื่อง
เสียง ค่ำพิมพ์ ใบเกียรติบัตร ค่ ำวัสดุอุ ปกรณ์ ค่ำวงดุริย ำงค์ ค่ำเช่ำดนตรี ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพั ดลม ค่ำเช่ำไฟ
ประดับสถำนที่ ค่ำเช่ำเต้นท์ ค่ำจ้ำงเหมำทำพลุดอกไม้ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำจัดซือพระบรมฉำยำลักษณ์ ค่ำ
เสือ ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำตอบแทนกำรแสดง ค่ำจ้ำงทำซุ้มดอกไม้ ค่ำกรวยอุปฌำ ค่ำพำนพุ่ม ค่ำดอกมะลิ ค่ำ
เทียน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-13-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.5 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้สภำเด็กและเยำวชนเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน กำรดำเนินกำรป้องกันแก้ไข
ปัญ หำเด็กและเยำวชน มีส่วนร่วมในกำรทำแผนพัฒนำเด็กและเยำวชน มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์แก้ไขปัญ หำ
และร่วมพัฒนำท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีโอกำสในกำรทำกิจกรรมร่วมกับสังคม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
สมนำคุ ณ วิท ยำกร ค่ำของสมนำคุณ ในกำรอบรม ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม ค่ ำเช่ ำที่พั ก ค่ ำเช่ ำ
ยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำ
พิ ม พ์ ใบเกี ย รติ บั ต ร ค่ ำปกวุฒิ บั ต ร ค่ ำเสื อ ค่ ำ กระเป๋ ำ เอกสำร ค่ ำล้ ำ งและอั ด รู ป ฯลฯ {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-3-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.6 โครงกำรเยำวชนอำสำพัฒนำท้องถิ่น
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมบทบำทและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน ในกำรรวมตัวกันใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ เปิดพืนที่ให้เยำวชนได้แสดงออก พัฒนำตนเองและพัฒนำชุมชนท้องถิ่น ดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกั น ส ำหรับ จ่ ำยเป็ นค่ ำสมนำคุ ณ วิ ทยำกร ค่ ำของสมนำคุ ณ ในกำรอบรม ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำ จ้ำงเหมำรถ
รับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำเสือ ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำล้ำงและอัดรูป ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559
- 2561) หน้ำ 5-1-3-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.7 โครงกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย ผู้ยำกไร้ ไร้ที่พึ่งฯ
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จำนวน
5,000,000 บำท
- ส ำหรั บ เป็ น ค่ ำ ด ำเนิ น กำรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบควำมเดื อ ดร้ อ นจำกสำธำรณภั ย
ผู้ ด้ อ ยโอกำสทำงสั ง คม โดยจ่ ำ ยเป็ น เงิน หรื อ เป็ น สิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ ค่ ำ อำหำรจั ด เลี ยง หรื อ แจกจ่ ำยข้ ำวสำร
อำหำรแห้ง เครื่องกระป๋อง ค่ำเครื่องครัวและอุป กรณ์ในกำรประกอบอำหำร ค่ำจัดซื อหรือจัดหำนำสำหรับ
บริโภคและใช้สอยในที่อยู่อำศัย ค่ำวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อำศัยประจำ ค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยประจำ ค่ำอุปกรณ์
แสงสว่ำง ค่ำเช่ำที่พั กผู้ประสบภั ย ค่ำดัดแปลงสถำนที่เป็ นที่พั ก ชั่วครำว ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณู ปโภคชั่วครำว ค่ ำ
เครื่องนุ่งห่ม ค่ำเครื่องนอน ค่ำเครื่องมือประกอบอำชีพ ค่ำช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ ค่ำจัดกำรศพผู้เสียชีวิต ค่ำโลง
ศพ ค่ำเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิตประจำวัน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 2561) หน้ำ 5-1-4-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.8 โครงกำรส่งเสริมบทบำทผู้นำสตรี
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพของสตรี เครือข่ำยสตรีและครอบครั วให้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะ เพิ่มขีดควำมสำมำรถต่อกำรพัฒนำเป็นผู้นำสตรี พัฒนำและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีควำมเข้มแข็ง เป็นฐำนพลัง ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำ
สมนำคุณ วิท ยำกร ค่ำของสมนำคุณ ในกำรอบรม ค่ำ เช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำ งและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำพิมพ์
ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-3-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.9 โครงกำรเครือข่ำยคุ้มครองสังคม
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงสังคมของเครือข่ำยในพืนที่เทศบำลในกำรเฝ้ำระวังและ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด เด็กเร่ร่อน กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้ำง
ควำมเป็ น จิ ตอำสำให้ เกิ ด ขึนในประชำชนทุ ก เพศทุ ก ช่ ว งวัย ที่ อ ำศั ย อยู่ ในเขตเทศบำล ส ำหรับ จ่ ำยเป็ น ค่ ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
เช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำเสือ ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำ
ล้ำงและอัดรูป ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-1-3-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
228,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สำเนำ แฟ้ม
ตรำยำง ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้ำ ตลับไฟฟ้ำ แบตเตอรี่
เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสำร หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ
เทปเปล่ำ ม้วนวีดีโอ ค่ำวัสดุโฆษณำอื่นๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
100,000 บำท
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- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น แผ่ น หรื อ จำนบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เทปบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
หัวพิมพ์หรือแถบพิม พ์สำหรับเครื่อ งพิมพ์ค อมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่อ งพิม พ์ แผงแป้น อัก ขระหรือ แป้น พิม พ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เม้ ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบัน ทึกข้ อมูลแบบต่ ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1-5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
งบลงทุน
รวม
119,400 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
119,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
119,400 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
119,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
59,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิว) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 29,800 บำท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท ต่อชุด
(1.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000
บำท ต่อชุด
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-22}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
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(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รวม 2 เครื่อง จำนวน
6,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ
3,100 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-23}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน
30,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 1 ชุด
รำคำ 30,800 บำท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 1 ชุด ประกอบด้วย
(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 17,000 บำท มี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำ ดังนี
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ L2 Cache Memory ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ
2.5 GHz หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(3.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิกำร
ใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท ต่อชุด
(3.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำท
ต่อชุด
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-24}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำต่อนำที)
จำนวน
3,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำต่อนำที)
จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 3,700 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
3. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-25}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1
เครื่อง รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีรำยละเอียดในกำรพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสี ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำ ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
5. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
8. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-26}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(6) สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป
จำนวน
3,100 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
รำคำ 3,100 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800x4,800 dpi
2. สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-26}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

168
แผนงานเคหะและชุมชน
สานักการช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
105,852,800 บาท
งบบุคลากร
รวม
10,840,900 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
10,840,900 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
10,840,900 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
966,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
29,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
204,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบี ยบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
1.1.5 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
8,536,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.6 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,084,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
งบดาเนินการ
รวม
7,540,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
7,540,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,100,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
2,240,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ฯลฯ
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
40,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,200,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธงชำติ
แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำร ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียน ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลนงำนก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำรจ้ำงเหมำ และจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
ธุรกำร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกของมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮำร์ดดิสต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1..3.1-1.3.4 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
งบลงทุน
รวม
87,471,900 บาท
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
87,471,900 บำท
1. ค่ำครุภัณฑ์
รวม
87,471,900 บำท
1.1 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
47,265,000 บำท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 2 ตัน 6 ล้อ
จำนวน
1,017,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบรรทุก 6 ล้อ ขนำด 2 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน ซึ่งมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,700 ซีซี
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม
- พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
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จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-68}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) รถยนต์บรรทุกติดตังเครนสลิง
จำนวน
5,800,000 บำท
เพื่อจัดซือรถยนต์บรรทุกติดตังเครนสลิง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ำยกำรระบำยนำ ซึ่งมีคุณลักษณะ
พืนฐำนดังนี
- สำมำรถยึดได้สูงจำกพืนดินไม่น้อยกว่ำ 12.00 เมตร
- ยกนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 กก. ที่ระยะยกไม่น้อยกว่ำ 2.5 เมตร
- รัศมีกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 8.00 เมตร
- ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 200 แรงม้ำ
- ติดตังเครื่องปรับอำกำศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบั ญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)หน้ำ 5-2-4-68}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ำย
จำนวน
5,940,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อรถบรรทุ ก (ดี เซล) 6 ล้ อ แบบกระบะเทท้ ำ ย จำนวน 3 คัน เพื่ อ ใช้ ในฝ่ำ ยจัด กำร
คุณ ภำพนำ จำนวน 1 คัน ฝ่ำยกำรระบำยนำ จำนวน 1 คัน และงำนศูน ย์เครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน ซึ่ง มี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
- ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะรถ
- กระบอกไฮดรอลิคเป็นแบบทำงำนส่องทำง (DOUBLE ACTING)
- ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ
- พร้อมกระบะ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-76}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ำย
จำนวน
11,880,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ำย ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
6,000 ซีซี จำนวน 6 คัน เพื่อใช้ในส่วนกำรโยธำและสุขำภิบำล จำนวน 4 คัน งำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
จำนวน 2 คัน ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ
- ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะรถ
- กระบอกไฮดรอลิคเป็นแบบทำงำนส่องทำง (DOUBLE ACTING)
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
- พร้อมกระบะ ตังเครื่องปรับอำกำศ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-69-70}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
จำนวน
2,361,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2
ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในฝ่ำยจัดกำรคุณภำพนำ จำนวน 1 คัน ฝ่ำยกำรระบำยนำ 1 คัน
และงำนสถำนที่ จำนวน 1 คัน ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
รถบรรทุ ก (ดี เซล) ขนำด 1 ตั น ขั บ เคลื่ อ น 2 ล้ อ ปริ ม ำตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 2,400 ซี ซี
แบบดับเบิลแค๊บ
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
- รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-70}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(6) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกนำอเนกประสงค์ จำนวน
2,190,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ำ 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกนำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- จุนำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
- เครื่องสูบนำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
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- ปั๊มสูบนำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตรำกำรสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 ลิตรต่อนำที ที่รอบไม่
เกิน 1,100 รอบต่อนำที ปั๊มสูบนำได้รับกำลังขับเคลื่อนจำกเครื่องยนต์ของรถ สำมำรถสูบส่งนำได้ไม่น้อยกว่ำ
1,500 ลิตรต่อนำที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนำที
- ระบบท่อนำ แท่นปืนฉีดนำ/ชุดหัวฉีดนำ
- ติดตังเครื่องปรับอำกำศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-71}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(7) รถบรรทุก ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ
จำนวน
1,980,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อรถบรรทุ ก ขนำด 6 ตั น 6 ล้ อ แบบกระบะเทท้ ำ ย จ ำนวน 1 คั น เพื่ อ ใช้ ใ น
งำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 6 ลูกบำศก์เมตร
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่ำ 15,000 กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 200 แรงม้ำ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-73}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(8) รถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จำนวน 55,000 บำท
เพื่ อ จั ดซื อรถจั กรยำนยนต์ ขนำดไม่น้ อ ยกว่ำ 110 ซี ซี เกี ยร์ อั ตโนมั ติ จ ำนวน 1 คั น เพื่ อใช้ ใน
งำนไฟฟ้ำสำธำรณะซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขันต่ำ
- กรณี ข นำดต่ ำกว่ ำ ซี ซี ที่ ก ำหนดไม่ เกิ น 5 ซี ซี ห รือ ขนำดเกิ น กว่ ำ ซี ซี ที่ ก ำหนดไม่ เกิ น
5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
- รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
- กำรจัดซือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-73}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(9) รถยกโฟร์ลิฟท์แบบนั่งขับ
จำนวน
2,500,000 บำท
เพื่อจัดซือรถยกโฟร์ลิฟท์แบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงำนศูนย์เครื่องจักรกลซึ่งมีคุณลักษณะ
พืนฐำนดังนี
- สำมำรถยกนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 3,500 กิโลกรัม
- ยกสูงได้ไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร
- ยกของด้ำนหน้ำทำงำนแบบไฮดรอลิค
- เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 80 แรงม้ำ
- พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-75}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(10) รถกระเช้ำควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 12.00 เมตร
จำนวน
6,500,000 บำท
เพื่ อจั ด ซื อ รถก ระ เช้ ำคว ำม สู งไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 1 2 .0 0 เม ตร จ ำน ว น 1 คั น เพื่ อ ใช้ ใ น
งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- หัวเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู
- เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 140 แรงม้ำ
- ตัวเครนสำมำรถรับนำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
- กระเช้ำสำมำรถป้องกันกระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 22 KV
- พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฉุกเฉินประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตั งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-75}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(11) รถยนต์กระเช้ำติดตังไฟฟ้ำแบบแขนพับ 2 ตอน
จำนวน
5,000,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อรถยนต์ ก ระเช้ ำ ติ ด ตั งไฟ ฟ้ ำ แบบแขนพั บ 2 ตอน จ ำนวน 2 คั น เพื่ อ ใช้ ใ น
งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดยกสูงได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
- มีชุดควบคุมกำรทำงำนอยู่ที่ฐำนกระเช้ำและอยู่บนกระเช้ำ
- ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ
- ติดตังเครื่องปรับอำกำศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็น ต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-78}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(12) รถบรรทุก(ดีเซล) พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสและติดตังกล่องใส่อุปกรณ์ จำนวน
2,042,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริ มำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิลแค็บจำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ รำคำคันละ 1,021,000 บำท พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซี ซี
แบบดับเบิลแค๊บ รำคำคันละ 787,000 บำท
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
- รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)หน้ำ5-2-4-79}
2. หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน รำคำหลังละ 34,000 บำท
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำส มีช่องลมกระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิดเปิดแบบโช๊ค
อัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพืนหรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพืน
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)หน้ำ5-2-4-79}
3. ติดตังกล่องใส่อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้ำ เพื่อใช้ใส่อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำรำคำกล่องละ 200,000 บำท
เนื่องจำกครุภัณฑ์ ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-79}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.2 ครุภัณฑ์กำรเกษตร
จำนวน
170,000 บำท
(1) เครื่องสูบนำแบบท่อพญำนำค
จำนวน
170,000 บำท
เพื่ อจัดซือเครื่องสูบน ำแบบท่อพญำนำค จำนวน 2 เครื่อง เป็น ท่อสูบนำแบบท่อพญำนำค
ขนำด 8 นิว ชนิดเพลำใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยนำ มีกำลังไม่
น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำที่ 2,400 รอบต่อนำที ระบบกำรเผำไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น ท่อสูบนำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
น้อยกว่ำ 8 นิว ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ตัวท่อสูบนำทำด้วยสแตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำไม่
น้อ ยกว่ำ 1 นิว ตั วเครื่ องติ ด ตังบนแท่ น เหล็ กหนำแข็ ง แรงขับ เคลื่อ นด้วยระบบมู่ เล่ ย์แ ละสำยพำน อุ ป กรณ์
ประกอบ 1. แท่นเหล็กเพื่อติดตังเครื่องสูบนำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิว
2. สำยส่งนำชนิดผ้ำใบขนำด 8 นิว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-100}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จำนวน
25,200,000 บำท
(1) รถบดแบบผสม
จำนวน
3,000,000 บำท
เพื่อจัดซือรถบดแบบผสมล้อหน้ำเป็นล้อเหล็กเรียบล้อหลังเป็นล้อยำง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ใน
งำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 45 แรงม้ำ ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,600 รอบ/นำที
- มีนำหนักขณะปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 3,900 กิโลกรัม
- พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-59}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) รถขุดดินตีนตะขำบ
จำนวน
4,000,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อรถขุ ด ดิ น ตี น ตะขำบ จ ำนวน 1 คั น เพื่ อ ใช้ ใ นงำนบ ำรุ ง รั ก ษำทำงและสะพำน
ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- เป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขำบ (Hydraulic Excavetor) หมุนได้รอบตัว
- เครื่องดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังสุทธิที่ฟลำยวีล 54 แรงม้ำ (HP) ที่ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์
1,850 รอบ/นำที
- ระบำยควำมร้อนด้วยนำเป็นแบบ HYDROSTADTIC ตีนตะขำบ แต่ละข้ำงสำมำรถขับเคลื่อน
อิสระได้ควำมเร็วเดินหน้ำสูงสุด 4.5 กม./ชม.
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-60}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) รถเกลี่ยดิน 6 ล้อ
จำนวน
7,500,000 บำท
เพื่ อจั ด ซื อรถเก ลี่ ย ดิ น 6 ล้ อ จ ำน วน 1 คั น เพื่ อ ใช้ ใ น งำน บ ำรุ ง รั ก ษ ำทำงและ สะพ ำน
ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- เครื่องดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,500 รอบ/นำที
- นำหนักขณะปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 12,500 กก.
- ใบมีดสำมำรถคว่ำ-หงำยได้
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- พร้อมติดตังเครื่องปรับอำกำศและอุปกรณ์ประจำรถ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-61}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(4) รถแทรกเตอร์ตีนตะขำบชนิดตีนเป็ด
จำนวน
6,900,000 บำท
เพื่อจัดซือรถแทรกเตอร์ตีนตะขำบชนิดตีนเป็ดจำนวน 1 คันเพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีอุปกรณ์ชุดใบมีดดันดินควบคุมกำรทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค
- เครื่องดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 100 แรงม้ำ ที่เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,300 รอบ/นำที
- พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-62}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(5) รถผสมคอนกรีต
จำนวน
3,800,000 บำท
เพื่อจัดซือรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน ซึ่งมีคุณลักษณะ
พืนฐำนดังนี
- ขนำดควำมจุคอนกรีตผสมไม่น้อยกว่ำ 3 ลบ.เมตร
- ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกกว่ำ 170 แรงม้ำ
- ติดตังเครื่องปรับอำกำศพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-63}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
5,000,000 บำท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง
จำนวน
5,000,000 บำท
เพื่ อ จัด ซื อเครื่อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำส ำรอง ชนิ ด พ่ ว งท้ ำยขั บ เคลื่ อ นด้ว ยเครื่ องยนต์ ดี เซลสำมำรถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ ำ แบบต่ อ เนื่ อ ง มี ข นำดไม่ น้ อ ยกว่ำ 200 KVA (160 KW) เพำเวอร์แ ฟคเตอร์ 0.8 แรงดั น ไฟฟ้ ำ
380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สำย ติ ดตั งชุ ด SOUND ATTENUATOR เพื่ อควบคุ ม เสี ย งทั งด้ำ นลมเข้ำออกตู้ค รอบชนิ ด
เก็บเสียงรถลำกจูงสำมำรถจูงได้ที่ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 40 กม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบในกำรจ่ำยไฟ จำนวน
2 เครื่อง
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.5 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
48,900 บำท
(1) จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 100 นิว
จำนวน
9,900 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อจอรั บ ภำพชนิ ด มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ำ ขนำดเส้ น ทแยงมุ ม 100 นิ ว จ ำนวน 1จอ เพื่ อ ใช้ ใน
ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพนำซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
- ขนำดเส้นทแยงมุม ขนำด 100 นิว
- ทุกขนำดตำมข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่อ งได้ บัง คับ จอ ขึน ลง หยุ ดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรลใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
หมำยเหตุ : ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-80}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับ XGA
จำนวน
39,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนำด 3,500 ANSI Lumensจำนวน 1เครื่อง
เพื่อใช้ในฝ่ำยจัดกำรคุณภำพนำซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์
- เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True
- ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขันต่ำ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณปี 2558 และตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-80}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.6 ครุภัณฑ์อื่นๆ
จำนวน
6,788,000 บำท
(1) จัดซือเครื่องเด็กเล่นพร้อมติดตังและปูแผ่นยำงกันกระแทก
จำนวน
1,998,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องเด็กเล่นพร้อมติดตังและปูแผ่นยำงกันกระแทก พืนไม่น้อยกว่ำ 132.00 ตำรำงเมตร
บริเวณโรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมย์ ซ.ทรำยทอง 15 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี มีดังนี

178
- ชุดสถำนียำนอวกำศท่อลอดและกระดำนลื่น แบบ 3 สถำนี
- ชุดรวมเครื่องเล่นสัตว์นำนำชนิด
- ชุดทะเลหรรษำท่อลอดและชิงช้ำ
- ชุดม้ำกระดกสปริง
- ชุดโยกเยกสปริงไดโนเสำร์
- ชุดโยกเยกสปริงเครื่องบิน
- ชุดโยกเยกสปริงจระเข้
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-94}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เต็นท์ผ้ำใบทรงจั่ว ขนำด 5x12 ม.
จำนวน
440,000 บำท
เพื่อจัดซือเต็นท์ผ้ำใบทรงจั่ ว ขนำด 5x12 ม. จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้ในงำนสถำนที่ สำนักกำรช่ำง
โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้ำ 5-2-4-92} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) ผ้ำใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนำด 5x10 ม.
จำนวน
250,000 บำท
เพื่อจัดซือผ้ำใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนำด 5x10 ม. จำนวน 10 ผืน เพื่อใช้ในงำนสถำนที่ สำนักกำรช่ำง
โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-93}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(4) ผ้ำใบเต็นท์ทรงจั่วกันนำ ขนำด 4x8 ม.
จำนวน
200,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อผ้ ำ ใบเต็ น ท์ ท รงจั่ ว กั น น ำ ขนำด 4x8 ม. จ ำนวน 10 ผื น เพื่ อ ใช้ ใ นงำนสถำนที่
สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-93}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(5) เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันนำ ขนำด 4x8 ม.
จำนวน
480,000 บำท
เพื่อจัดซือเต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันนำ ขนำด 4x8 ม. จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้ในงำนสถำนที่ สำนัก
กำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-93}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(6) เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง ขนำด 5x10 ม.
จำนวน
420,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อเต็ น ท์ โ ครงเหล็ ก ทรงโค้ ง ขนำด 5x10 ม. จ ำนวน 10 หลั ง เพื่ อ ใช้ ใ นงำนสถำนที่
สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-91}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(7) ผ้ำใบเต็นท์ทรงจั่ว ขนำด 5x10 ม.
จำนวน
300,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อผ้ ำ ใบ เต็ น ท์ ท รงจั่ ว ขน ำด 5 x10 ม . จ ำน วน 1 2 ผื น เพื่ อ ใช้ ใ น งำน สถำน ที่
สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุ ภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-92}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(8) เต็นท์ผ้ำใบทรงโค้ง ขนำด 4x8 ม.
จำนวน
340,000 บำท
เพื่ อจั ด ซื อ เต็ น ท์ ผ้ ำ ใบ ท รงโค้ ง ขน ำด 4 x8 ม. จ ำน วน 1 0 ห ลั ง เพื่ อ ใช้ ใ น งำน สถำน ที่
สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-92}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(9) เต็นท์โครงเหล็กทรงจั่วกันนำ ขนำด 5x10 ม.
จำนวน
380,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อเต็ น ท์ โครงเหล็ ก ทรงจั่ ว กั น น ำ ขนำด 5x10 ม. จ ำนวน 10 หลั ง เพื่ อ ใช้ ในงำนสถำนที่
สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-91}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(10) เต็นท์โครงเหล็กหลังคำผ้ำใบทรงโค้ง ขนำด 15x20 ม.
จำนวน
1,980,000 บำท
เพื่อจัดซือเต็นท์โครงเหล็กหลังคำผ้ำใบทรงโค้งพร้อมติดตัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15x20 เมตร จำนวน
2 หลัง เพื่อใช้ในงำนสถำนที่ สำนักกำรช่ำง โดยจะให้บริกำรแก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-97}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.7 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
3,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
งานไฟฟ้าถนน
รวม
89,237,700 บาท
งบบุคลากร
รวม
31,317,700 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
31,317,700 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
31,317,700 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
9,112,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
443,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิน่ ระดับ 8 และระดับ ว.
หรือเทียบเท่ำซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯ
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
134,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของวิศวกรโยธำ 8 (วช) ให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
3,997,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
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1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
63,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
16,054,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.7 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,511,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
งบดาเนินการ
รวม
54,920,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
48,920,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
2,500,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
13,120,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
7,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียว ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำร
จ้ำงเหมำและจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
120,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
120,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
6,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1–1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
33,300,000 บำท
1.3.1 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
6,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องกำรใช้งำนไฟฟ้ำเทศบำล เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ สำยไฟ ฯลฯ เป็นต้น

182
1.3.2 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
2,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
4,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย ทินเนอร์ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ ร้องเท้ำ เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกำย
ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1–1.3.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,000,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,000,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
6,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี เช่น บริเวณตู้ยำมกรุงเทพนนท์,
สำมแยกศรีพรสวรรค์, บ่อสูบนำหอนำฬิกำ, ประตูนำคลองบำงขวำง, เขื่อนหน้ำศำลำกลำง, อุทยำนมกุฎรมยสรำญ,
สวน 72 พรรษำ, บ่อสูบนำสถำนีดับเพลิง, โรงสูบนำคลองตำสุข, ป้ำยวิ่งบริเวณสี่แยกพงษ์เพ็ชร, สี่แยกแครำย,
สี่แยกศรีพรสวรรค์, บริเวณป้อมตำรวจใต้สะพำนพระรำม 5 และค่ำกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวงำนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
งบลงทุน
รวม
3,000,000 บาท
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
3,000,000 บำท
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
รวม
3,000,000 บำท
(1) ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
งานสวนสาธารณะ
รวม
30,651,100
งบบุคลากร
รวม
9,261,100
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
9,261,100
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
9,261,100
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
985,200
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.12 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
12,000
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ

บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
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1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,413,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
850,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยที่ 1.1.1-1.1.4 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
งบดาเนินการ
รวม
20,890,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
20,390,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,050,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยที่ 1.1.1–1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
14,540,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
13,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงยำม
รักษำควำมปลอดภัยสวนสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลเกำะกลำงถนนงำมวงศ์วำน ค่ำจ้ำงเหมำดูแลสวนพุทธสถำนเชิงท่ำ หน้ำโบสถ์และสวนสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ฯลฯ เป็นต้น
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
40,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
เบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,800,000 บำท
1.3.1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดของงำนสวนสำธำรณะ เช่น ไม้กวำด แปรง ผงซักฟอก
นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนก่อสร้ำง
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
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1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง ๆ เช่น นำยำเคมีต่ำง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.6 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
1,800,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก
สัตว์นำ วัสดุเพำะชำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
รำยที่ 1.3.1-1.3.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
500,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
500,000 บำท
2.1.1 ค่ำนำประปำ
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในอุทยำนมกุฎรมยสรำญ สวนสำธำรณะ 72 พรรษำ สวนหย่อม
ประชำนิเวศน์ 3 ซ.45 สวนสำธำรณะถนนสำมัคคี ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
งบลงทุน
รวม
500,000 บาท
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
500,000 บำท
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
รวม
500,000 บำท
(1) ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 283,013,900 บาท

งบบุคลากร
รวม
74,945,400 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
74,945,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
74,945,400 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,314,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
(2) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
7,955,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
(3) เงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
37,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
58,629,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,008,700 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) - (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินการ
รวม
180,710,400 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
179,870,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
18,210,400 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
18,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
205,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(3) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
5,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
104,100,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน 50,850,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงในกำรจ้ำง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่ำต่อสัญญำประกันกำรดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำกำจัดมูลฝอยติดเชือ มูลฝอย
อันตรำยและซำกอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำจ้ำงยกรถ ลำกรถ กำรชั่งนำหนัก ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน ขุดลอกคูคลองและท่อ
ระบำยนำในเขตเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดและพัฒนำสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ้ำงชักลำกขยะ ทำควำม
สะอำดท่อระบำยนำ ค่ำเช่ำที่จอดรถขยะ และเก็บเครื่องจักรกล ค่ำจ้ำงยำมรักษำกำรณ์ ค่ำวำรสำรและเย็บเล่ม
หนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
จำนวน
50,250,000 บำท
- โครงกำรจ้ำงเหมำวิเครำะห์ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบำล
นครนนทบุรี
จำนวน
400,000 บำท
- โครงกำรจ้ำงเหมำวิเครำะห์ตรวจสอบคุณภำพปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และปุ๋ยนำชีวภำพ
จำนวน
200,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
32,800,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
(2.2) ค่ำกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
30,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยอันตรำยและซำก
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบำลนครนนทบุรีให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
โดยคิดรำคำตำมปริมำณนำหนักของขยะในแต่ละเดือน
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(2.3) โครงกำรกำรจัดกำรมูลฝอยอย่ำงยั่งยืน
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์กำรคัดแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรำย
และซำกอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชือ รณรงค์คัดแยกมูลฝอยประเภทโฟม รณรงค์กำรทิงมูลฝอย เป็นเวลำ
รณรงค์กำรไม่ทิงมูลฝอยในพืนที่รกร้ำง กำรฝึกอบรมครู อำจำรย์ นักเรียน ชุมชน และประชำชนทั่วไป ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร กำรจัดพิมพ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่น
พับใบปลิว วีดีทัศน์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-9-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.4) โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพแก่ประชำชน กำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ ค่ำวัสดุ ค่ำอุปกรณ์ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำพิมพ์เอกสำร แผ่นพับ ใบปลิว ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-9-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.5) โครงกำรรณรงค์รักษำควำมสะอำด
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด จัด
กิจกรรมรักษำควำมสะอำดในวันสำคัญต่ำงๆ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร กำรจัดพิมพ์
ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-9-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน 20,450,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
57,560,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
5,270,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรงถูบ้ำน เข่ง ไม้กวำด ใบเลื่อย โซ่ ถังขยะ ฯลฯ
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
700,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะปู เหล็กเส้น สำยยู ไม้อัด ฯลฯ
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
7,800,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
40,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง ฯลฯ
(7) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ นำยำต่ำงๆฯลฯ
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(8) วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
400,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย กำกนำตำล พันธู้ไม้ ฯลฯ
(9) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย แผ่นไวนิล
ทินเนอร์ โฟมบำง สติกเกอร์ กระดำษสีต่ำงๆ ฯลฯ
(10) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
2,100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ รองเท้ำ ฯลฯ
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
350,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดำษไขสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทังชนิดสีและสีดำฯลฯ
(12) วัสดุอื่นๆ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุอื่นๆ เช่น ตำข่ำย ตะแกรง ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (12) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
840,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
840,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
700,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
80,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ และศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมเทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
รวม
27,358,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
27,358,100 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
27,358,100 บาท
1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
700,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์และตัดสติ๊กเกอร์ในเครื่องเดียวกัน
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์และตัดสติ๊กเกอร์ในเครื่องเดียวกัน (Print & Cut) มีขนำดหน้ำกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 1.37 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,440 dpi สำหรับใช้ในงำนบริกำร
จัดกำรมูลฝอย เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-28 }
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถกระบะประทุนแบบเทท้ำย (ดีเซล)

จานวน
จำนวน

15,448,000 บาท
2,600,000 บำท
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- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถกระบะประทุนแบบเทท้ำย (ดีเซล) 4 ล้อ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4 ลบ.หลำ
จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรมูลฝอย เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-39}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) รถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 ซีซี
จำนวน
110,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรมูลฝอย
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-39 }
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขันต่ำ
(1) กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
(3) กำรจัดซือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ชีชี แบบบรรทุกนำ
จำนวน
4,238,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ชีชี
แบบบรรทุกนำ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-38 }
โดยมีรำยละเอียดดังนี
แบบบรรทุกนำ
(1) จุนำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
(2) นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) รถสูบสิ่งปฏิกูล ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 6,000 ซีซี
จำนวน
8,500,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถสูบสิ่งปฏิกูลขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 6,000 ซีซี จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ใน
กลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
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ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-3-37}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
648,100 บาท
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
14,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ 30 หน้ำ/นำที จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-41}
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ a4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน
34,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-3-1-41 }
โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนประมวลผล รำคำ 21,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แกน
(10 core) ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณี ที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
และมีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้ อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญ ญำณนำฬิ กำ
พืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
และมีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
89,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรมูลฝอย
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-44}
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบ
สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำทต่อชุด
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
จำนวน
9,300 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำร
จัดกำรมูลฝอย
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-44}
โดยมีคุณลักษณะดังนี - มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) โครงกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อ จ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำสื่อ ประชำสัมพั นธ์/วีดีทัศ น์ กำรผลิต ปุ๋ยอิ น ทรีย์และนำหมั ก
ชีวภำพ (EM) และจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-4-27}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
400,000 บาท
(1) ชุดจอประชำสัมพันธ์ LED Full Color ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ P6 จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือชุดจอประชำสัมพันธ์ LED Full Color ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ P6 จำนวน
1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำ
มำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-33}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 ครุภัณฑ์อื่นๆ
จานวน 5,000,000 บาท
(2) ถังขยะตู้คอนเทนเนอร์ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 12 ลบ.ม.
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือถังขยะตู้คอนเทนเนอร์ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 12 ลบ.ม. จำนวน 10 ใบ
สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรมูลฝอย เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-41}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.6 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
5,162,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยำนพำหนะ
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-32}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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สานักการช่าง
งานบาบัดน้าเสีย
รวม
47,503,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
12,773,900 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
12,773,900 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
12,773,900 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,719,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
35,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
8,898,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,119,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยที่ 1.1.1-1.1.4 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
งบดาเนินการ
รวม
32,730,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
21,790,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,700,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
16,090,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
8,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำสูบนำ
ค่ำรำงวัดพืนที่คลองสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกท่อระบำยนำและเก็บผักตบชวำในคลองต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
นครนนทบุรี ค่ำวิเครำะห์คุณภำพนำ ค่ำจ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภัยโรงปรับปรุงคุณภำพนำ และอื่น ฯลฯ เป็นต้น
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
จำนวน
90,000 บำท
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำอำณำจักร จำนวน
90,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน และนอกรำชอำณำจักรสำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
8,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยที่ 1.2.1–1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
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1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,000,000 บำท
1.3.1 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องกำรใช้งำนไฟฟ้ำเทศบำล เช่น หลอดไฟฟ้ำ
สำยไฟ น๊อตอำบสังกะสี โคมไฟฟ้ำ ฟิวส์ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดของงำนสวนสำธำรณะ เช่น ไม้กวำด แปรง ผงซักฟอก
นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
2,200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.6 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง ๆ เช่น นำยำเคมีต่ำง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.7 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก
สัตว์นำ วัสดุเพำะชำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
รำยที่ 1.3.1-1.3.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
10,940,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
10,940,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
10,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงสูบนำประชำนิเวศน์ (ส่วนกำรโยธำและสุขำภิบำล) ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
โรงปรับปรุงคุณภำพนำหมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ ฯลฯ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
900,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในโรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำ โรงสูบนำประชำนิเวศน์ 4 โรงสูบนำ
คลองบำงขวำง สถำนีสูบนำคลองส่วย ฯลฯ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในรำชกำรของโรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำหมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ ฯลฯ
รำยที่ 2.1.1 - 2.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
งบลงทุน
รวม
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
รวม
(1) ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
ได้ตำมปกติ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย

2,000,000 บาท
2,000,000 บำท
2,000,000 บำท
2,000,000 บำท
เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานทั่วไป

รวม

3,625,600 บาท

งบบุคลำกร
รวม
2,120,400 บำท
1 หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
2,120,400 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,120,400 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
930,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน
จำนวน
86,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้ รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิท ธิ
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนผู้ที่มีสิทธิเบิก

67,200 บำท

1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

940,000 บำท

1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
97,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิน เพิ่ ม กำรครองชี พ ชั่ วครำว ค่ ำ ตอบแทน และค่ ำตอบแทนพิ เศษของ
พนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1-5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
งบดาเนินงาน
รวม
1,165,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
1,135,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
25,000 บาท
1.1.1 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนลูกจ้ำง
ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
950,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ หรือรำยจ่ำยอื่น ซึ่งเข้ำลักษณะให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
160,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สำเนำ แฟ้ม ตรำ
ยำง ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป เม้ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
จัดตั งตำมหนั งสือกรมส่ งเสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวัน ที่ 16
กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำน
ทั่วไป
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
30,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
30,000 บาท
2.1.1 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์

รวม
รวม
รวม

340,200 บาท
340,200 บาท
340,200 บาท
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1.1.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
40,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
29,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิว) จำนวน 1 ชุด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้
งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท ต่อชุด
(1.3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ
10,000 บำท ต่อชุด
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วั น ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิ ถุน ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุ นำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-22}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
3,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รำคำ
3,100 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
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จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิ ถุน ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุ นำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-23}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
7,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตั งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณ ลักษณะพืนฐำนครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพันธ์ 2558 ตำมหนัง สือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุน ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-25}
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
20,842,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,782,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
5,782,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,782,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,656,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำน
1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,966,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
144,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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งบดาเนินงาน
รวม
14,400,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
14,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
550,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ตอบแทนกำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำรให้ แ ก่ พนั ก งำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนลูกจ้ำง
ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
12,850,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ให้แก่ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่ เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ทำของค่ำแบกหำมสัมภำระ ค่ำจ้ำงแรงงำนดำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ และ
ผู้ยำกจน ค่ำติดตังอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำวำรสำรและค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
100,000 บำท
- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(1) โครงกำรประกวดชุมชนดีเด่น
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อให้ประชำชนในชุมชน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีจิตสำธำรณะ และเอืออำทร
ต่อกัน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรบริห ำรจัด กำรที่ดี มีป ระสิท ธิภำพมำกขึน พัฒ นำพื นที่ที่อ ยู่
อำศัยสภำพแวดล้อม ให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่และเงินรำงวัล ค่ำของขวัญ
ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำพิ มพ์ ใบเกียรติบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของสมนำคุณ ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-2-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(2) โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชนและผู้นำท้องถิ่น
จำนวน

200,000 บำท
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- เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชำชน ร่ ว มบู ร ณำกำรในเรื่ อ ง
ของกำรพัฒ นำชุม ชน และท้อ งถิ่น เสริม สร้ำ งควำมเข้ม แข็ง ชุม ชน สำหรับ จ่ำ ยเป็น ค่ำ สมนำคุณ วิท ยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร
ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-1-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(3) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนชุมชน
จำนวน
7,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของประชำชน และชุมชนในกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงถูกต้องเป็นระบบ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระหว่ำงชุมชนกับชุมชนและเทศบำล มีควำม
รักเอืออำทรต่อกัน สนับสนุนให้ประชำชนตื่นตัว ส่ง เสริมกำรเรียนรู้บทบำทหน้ำที่ในสัง คมประชำคมอำเซียน
เรียนรู้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25592561 หน้ำ 5-2-2-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(4) โครงกำรอบรมชุมชนสู่ประชำคมอำเซียน
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่ ออบรมส่งเสริมให้ เกิดกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ วัฒ นธรรมของตนเองและ
ประเทศในกลุ่ม อำเซีย น ทำให้ก ำรบริห ำรจัด กำรภำยในชุม ชนให้มีป ระสิท ธิภ ำพและประสิท ธิผ ล เป็น เวที
แสดงออกทำงควำมคิด ในกำรพัฒ นำท้อ งถิ่น ให้เ กิด ควำมเข้ม แข็ง และยั่ง ยืน สำหรับ จ่ำ ยเป็น ค่ำ สมนำคุณ
วิท ยำกร ค่ำ เช่ำ ห้อ งประชุม ค่ำ ดอกไม้ ค่ำ วัส ดุอุป กรณ์ ค่ำ อำหำร ค่ำ อำหำรว่ ำ งและเครื่อ งดื่ม ค่ำ ทำป้ำ ย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ
5-2-2-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(5) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมน ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนให้สอด
คล้อ งกับ ยุทธศำสตร์ กำรพัฒ นำ รวมถึง ได้รับ ทรำบปัญ หำและควำมต้อ งกำรของชุม ชน สำหรับ จ่ำ ยเป็น ค่ำ
สมนำคุณ วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำ
เครื่องเสียง ค่ำดอกไม้ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-1-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(6) โครงกำรยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อยกย่องบุคคลผู้บำเพ็ญ ประโยชน์แก่สังคม ให้ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สำธำรณชน
สำหรับ จ่ำ ยเป็น ค่ำ โล่ ค่ำ ของขวัญ ค่ำ พิม พ์ใ บเกีย รติบัต ร ค่ำ วัส ดุอุป กรณ์ ค่ำ อัด และขยำยภำพ ค่ำ อำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25592561 หน้ำ 5-2-13-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(7) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อให้ผู้นำชุมชน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน เกิดภำวะผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง
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ค่ำวัส ดุอุป กรณ์ ค่ำ พิม พ์ใ บเกีย รติบัต ร ค่ำกระเป๋ำ เอกสำร ค่ำอัด และขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-1-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(8) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประชำชน
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่ อส่ง เสริม กำรจัดตั งกลุ่ มอำชี พ เพื่ อผลิ ตสิ นค้ ำชุ มชน และส่ง เสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน เพื่อพัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้ำชุ มชนให้ได้กำรรับรองมำตรฐำน สำหรับ
จ่ำยเป็ นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุ ปกรณ์ ในกำรฝึ กอบรม ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ ำเช่ ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(9) โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพืนฐำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อให้ ประชำชนแต่ละครัวเรือน ทรำบข้อมูลพืนฐำนของตนเองสำมำรถน ำข้อมู ล
พืนฐำนของครัวเรือนไปใช้ในกำรจัดทำแผนชุมชน และใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล สำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ค่ำสมนำคุณวิท ยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่อ งดื่ม ค่ำเช่ำเครื่อ ง
เสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-21}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(10) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนอำหำร จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อ เพิ่ม พูน ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ ด้ำนอำหำรแก่ป ระชำชนทั่ว ไป เพื่อ ส่ง เสริม กำรมี
งำนทำ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัวเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ให้กับ
ครัวเรือนที่ ยำกจน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต้นท์ ค่ำเช่ำ
เก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(11) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนศิลปะ จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนวิชำชีพด้ำนศิลปะแก่ประชำชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมกำรมีงำน
ทำ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัวเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ แก้ไขปัญ หำสังคมควำมยำกจนเชิง
บูรณำกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร
ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร
ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(12) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนสุขภำพ จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนทั่วไป และเป็นกำรสร้ำง
งำนสร้ ำงอำชี พ เพิ่ ม รำยได้ ให้ กั บ ครอบครัวยำกจนเป็ น กำรเพิ่ มรำยได้ ลดรำยจ่ ำยในครอบครัว เพื่ อ พั ฒ นำ
ศักยภำพผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหำสังคมควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำ
พิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ
5-1-15-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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(13) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์แก่ประชำชนทั่วไป ส่งเสริมกำรมี
งำนทำ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัวใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ พัฒนำศักยภำพ ผู้ด้อยโอกำสให้มีควำม
เข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหำสังคมควำมยำกจนเชิงบูรณำกำรสำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียน
ป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(14) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนโหรำศำสตร์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเพิ่มพูน ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพด้ำนโหรำศำสตร์แก่ประชำชนทั่วไป ส่งเสริมกำรมี
งำนทำ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัวใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ พัฒนำศักยภำพ ผู้ด้อยโอกำสให้มีค วำม
เข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหำสังคมควำมยำกจนเชิงบูรณำกำรสำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียน
ป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(15) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนช่ำง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่ อเพิ่ มพูน ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ ด้ำนช่ำงแก่ประชำชนทั่วไป ส่งเสริมกำรมีง ำนท ำ
เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ พัฒนำศักยภำพ ผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมเข้มแข็ง
ช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญ หำสังคมควำมยำกจนเชิง บูรณำกำรสำหรับจ่ำยเป็ นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัส ดุ
อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย
ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-15-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(16) โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติในชุมชน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำ
ของขวัญถ้วยรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำ
เช่ำเต็นท์ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-13-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
17) โครงกำรเยี่ยมผู้ถือศีลอด
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรประชุมพบปะเยี่ยมเยียนระหว่ำงผู้บริหำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เทศบำล
กับผู้ปฏิบัติตนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเครื่องอุปโภคบริโภค ค่ำยำและ
เวชภัณฑ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-14-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
850,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เก้ำอีพลำสติก ก ระดำษไข แม่พิมพ์ หมึกพิมพ์
สำเนำ แฟ้ม ตรำยำง ฯลฯ
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1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื ่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ จัด ซื อวัส ดุไ ฟฟ้ำ และวิท ยุ เช่น ปลั ๊ ก ไฟฟ้ำ ตลับ ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสำร หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ จัด ซือวัส ดุยำนพำหนะและขนส่ง ต่ำ ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำ ยำงนอก
ค่ำยำงใน ไส้กรอง ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ จัด ซือวัส ดุเชือเพลิง และหล่อลื่น ต่ำงๆ เช่น นำมัน ดีเซล นำมันเบนซิน
นำมันเครื่องฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น อัดขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ เทปเปล่ำ ม้วน
วีดีโอ ค่ำวัสดุโฆษณำอื่นๆ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ วัส ดุค อมพิว เตอร์ เช่น แผ่น หรือ จำนบัน ทึก ข้อ มูล เทปบัน ทึก ข้อ มูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิม พ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิม พ์ แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิม พ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
150,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
150,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำกองสวัสดิกำรสังคม
2.1.2 ค่ำนำประปำ ค่ำนำบำดำล
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำกองสวัสดิกำรสังคม
2.1.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของกองสวัสดิกำรสังคม
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (2.1.1) - (2.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
รวม

660,900 บาท
660,900 บาท
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1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
260,900 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
260,900 บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
208,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) จำนวน 7 ชุดๆ ละ 29,800 บำท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท ต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 10,000 บำท
ต่อชุด
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-22}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง ของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน
2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
21,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 7 เครื่องๆ ละ
3,100 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
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เรื่อง กำรตังงบประมำณ เพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-3-1-23}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำต่อนำที)
จำนวน
14,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำต่อนำที)
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัด ตังตำมเกณฑ์ ร ำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-25}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1
เครื่องๆ ละ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีรำยละเอียดในกำรพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสี ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำ ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
5. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
8. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
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จัด ตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ณ วัน ที่ 18 กุม ภำพั น ธ์ 2558 ตำมหนั ง สือ กระทรวงมหำดไทย ด่ วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณ เพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-26}
รำยกำรที่ 1) – 4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
400,000 บาท
1.2.1 ค่ำจัดทำป้ำยชื่อชุมชน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำป้ำยชื่อชุ มชน จำนวน 10 ป้ำย โดยใช้แผ่นเหล็กทำสี หนำ 1.2 ม.ม.
ขนำด 0.80x1.20 เมตร ตัวหนังสือและตรำเทศบำลพิมพ์ด้วยสกรีน เสำเหล็กสูง 4 เมตร ควำมหนำ 3.2 ม.ม.
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.5 นิว ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
หน้ำ 5-2-4-49}
1.2.2 ค่ำจัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำจัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์พร้อมติดตัง ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1.00 ม.x1.20 ม. มี
ขำตังสูงจำกพืนไม่ต่ำกว่ำ 1.00 ม. มีหลั งคำคลุม จ ำนวน 10 บอร์ด ซึ่ งครุภัณ ฑ์ ฯ ดั ง กล่ำว มีค วำมจำเป็น ต้อ ง
ติดตังในชุมชน สำหรับปิดประกำศข่ำวสำรและผลงำนทำงรำชกำร เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในชุมชนได้
ทรำบโดยทั่วกัน แต่ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดในบัญ ชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้ องตลำดที่ สอบรำคำมำได้และมี ควำมจำเป็น ต้องจัดซื อ เพื่ อประสิท ธิภำพของกำรปฏิ บัติง ำนของ
พนักงำน โดยจัดตังตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-49}
รำยกำรที่ 1.2.1 – 1.2.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
16,901,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
4,155,400 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
4,155,400 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,155,400 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,076,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มสี ิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,710,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
235,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.5) ตั งจ่ ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนั น ทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
งบดาเนินการ
รวม
8,796,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
8,746,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
166,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
66,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนัน ทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
8,200,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่ง พิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
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ค่ำ แรง หรือ ค่ำ ซ่อ มแซมและติด ตั งอุป กรณ์ ค่ำ จ้ำ งเหมำบ ำรุง รัก ษำระบบเครือ ข่ำ ยคอมพิว เตอร์ เครื ่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
200,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
7,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
380,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่ อจ่ ำยเป็ น ค่ ำจัดซื อวั สดุ สำนั กงำน เช่ น กระดำษ หมึ ก ดิน สอ ค่ ำหนั ง สือ พิ ม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมัน เบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
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- เพื่อจ่ ำยเป็นค่ ำจัดซื อวัสดุ โฆษณำและเผยแพร่ เช่ น ค่ำล้ ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ ม ม้วน
วีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนันทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
50,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
50,000 บาท
2.1.1 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับงำนบริหำรฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
งบลงทุน
รวม
3,949,900 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,949,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,949,900 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
รวม
140,000 บาท
(1) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ-สี) ควำมเร็ว 20 แผ่น/
นำที จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 130,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำร 20 แผ่น/นำที
2. เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น
3. เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยำยได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-41}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
(2) รถเข็นของอลูมิเนียมขนำดใหญ่ 1 ชัน
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถเข็นของอลูมิเนียมขนำดใหญ่ 1 ชัน จำนวน 1 คัน รำคำ 10,000
บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. รถเข็นมีขนำด 1.20 เมตร x 0.60 เมตร
2. ล้อหลัง ขนำด 10 นิว
3. ล้อหน้ำ ขนำด 8 นิว
4. โครงสร้ำงทำด้วยเหล็กฉำก
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5. ฐำนรองพืนภำยในทำด้วยสแตนเลส
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-2-4-42}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
471,600 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
จำนวน
298,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) จำนวน 10 ชุดๆ ละ 29,800 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท โดย
มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LED หรือ ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 10 ชุด รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 10 ชุด
รำคำ 10,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโน โลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED / ชนิด ขำวดำ
จำนวน
73,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน
10 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บำท เพื่ อใช้ในกำรปฏิบั ติง ำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกั บศำสนำวัฒ นธรรมและ
นันทนำกำร โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
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2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำ/นำที
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal หรือ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
31,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ
ละ 3,100 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 1 เครื่อง, ฝ่ำยบริกำรฯ 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั นที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-19}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์
จำนวน
69,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงำนประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 34,800 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร โดย
มีคุณลักษณะดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core) ที่มี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 750 GB
จำนวน 1 หน่วย
4. มีจอภำพขนำด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7. สำมำรถใช้งำน WI-FI ได้ไม่น้อยกว่ำ (802.11b/g/n) และBluetooth
จัดตังตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุณ ลั กษณะพื นฐำนครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
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ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ ถุ นำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-3-1-19}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
รวม
94,300 บาท
1) เครื่องบันทึกเสียง
จำนวน
4,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 4,300 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีหน่วยจัดเก็บภำยใน 4 GB พร้อมช่องใส่ Micro SD
2. Direct USB (เลื่อน จัดเก็บและชำร์จ)
3. บันทึกและเล่นวิทยุ FM
4. รองรับกำรเล่นไฟล์เสียง PCM/ MP3/ WMA/ AAC
5. Intelligent Noise Cut ลดเสียงรบกวนขณะฟัง ขณะบันทึก
6. Digital VOR เริ่มบันทึกเสียงอัตโนมัติเมื่อมีเสียงเกิดขึน
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี 2558 ตำม
หนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
2) โทรโข่ง
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโทรโข่ง จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บำท สำหรับใช้ในงำน
บริกำรและกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี 2558 ตำม
หนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และ ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.1.4 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รวม
2,944,000 บาท
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2
ล้อ แบบดับเบิลแคบ
จำนวน
1,574,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 2 คัน โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนพร้อมอุปกรณ์ ดังนี
1. มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
2. เป็นรถยนต์บรรทุกขนำด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
3. เป็นกระบะสำเร็จรูป
4. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู
5. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
6. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
2) รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน
1,294,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อรถโดยสำร ขนำด 12 ที่ นั่ ง (ดี เ ซล) จ ำนวน 1 คั น รำคำ
1,294,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
2. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืน และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
3. เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
4. มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
5. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
3) รถจักรยำนยนต์ 110 ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดำ
จำนวน
76,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อรถจั ก รยำนยนต์ ขนำด 110 ซี .ซี . จ ำนวน 2 คั น โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 110 ซี.ซี.
2. มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขที่ มอก. 2350-2551
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร เนื่องจำก
สภำพกำรจรำจรในปัจจุบันติดขัด ไม่คล่องตัว จึงมีควำมจำเป็นต้องใช้รถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็ว จึงจัดตังตำมรำคำท้องถิ่น หรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด หรือตำมรำคำท้องตลำดที่สอบถำมรำคำมำ
ได้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-19}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.1.5 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
300,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
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งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
45,779,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,533,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
2,533,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,533,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
464,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
12,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
1.1.3 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,053,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
4,000 บำท
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยกำรที่ (1) - (4) ตังจ่ ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนั น ทนำกำร งำนกี ฬ ำและ
นันทนำกำร
งบดาเนินการ
รวม
32,340,000
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
29,020,000
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
100,000
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร

บาท
บาท
บาท
บำท
และ

1.2 ค่าใช้สอย
รวม
28,050,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อเป็น ค่ำรับวำรสำร สิ่ง พิมพ์ ค่ำเย็บหนัง สือ เข้ำปกหนัง สือ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
ค่ำ แรง หรือ ค่ำ ซ่อ มแซมและติด ตั งอุป กรณ์ ค่ำ จ้ำ งเหมำบ ำรุง รัก ษำระบบเครือ ข่ำ ยคอมพิว เตอร์ เครื ่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 25,050,000 บาท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
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- เพื่ อจ่ำยเป็นค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2) โครงกำรจัดงำนต่ำง ๆ
(2.1) โครงกำรจัดกำรแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นำเม้น
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยำวชน ประชำชน ห่ำงไกลยำเสพติด
และเกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญ
รำงวั ล ค่ ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ ม ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุ ดนั กกี ฬ ำ ค่ ำวัสดุ อุป กรณ์ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.2) โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพกก
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยำวชน ประชำชน ได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถของ
ตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่อ งดื่ม สำหรับจ่ ำยเป็ นค่ ำชุด นัก กีฬ ำ ค่ำวัส ดุอุ ปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำ ยอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ โครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.3) โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ คั จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่ อ ส่งเสริม ให้นั ก เรียน เยำวชน ประชำชน ได้ ออกก ำลัง กำยท ำให้ สุข ภำพ
แข็งแรง มี ทักษะกีฬำฟุ ตบอลมำกขึน สำหรับจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยพิ ธีเปิด -ปิ ด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและ
เหรียญรำงวัล ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.4) โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือพำยนครนนท์ดรำกอนโบ๊ท (dragon boat)
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น เยำวชน ประชำชน ใช้ เวลำว่ ำ งให้ เกิ ด ประโยชน์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.5) โครงกำรส่ง เสริมและพัฒนำกีฬำควำมเป็ นเลิศ สู่กีฬ ำอำชีพ (ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ)
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนในท้องถิ่น ให้รักในกำรเล่นกีฬำ เป็นกำร
นำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬ ำ โดยส่ง เสริมให้เด็กและเยำวชน ได้มี กำรแข่งขัน เก็บตัว ฝึกซ้อม จำกผู้
ฝึกสอนที่มีควำมชำนำญ และเข้ำร่วมแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์สู่กำรแข่งขันระดับชำติ
ต่อไป สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน (ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่มีส่วน

215
เกี่ยวข้อง ค่ำเบียเลียงเก็บตัวนักกีฬำ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเครื่องแต่งกำย ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.6) โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภำคกลำง
(เจ้ำภำพ)
จำนวน
15,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำล
และเมืองพัทยำ เพื่อพัฒนำไปสู่กีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในพีธีเปิด – ปิด
กำรแข่งขัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำทำสนำม ค่ำยำนพำหนะ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-3}
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 10,800,000 บำท และเงินอุดหนุนทั่วไป 4,200,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.7) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมศูนย์เยำวชน จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้ เยำวชน ได้รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ได้บำเพ็ญ ประโยชน์
และได้แสดงควำมสำมำรถ เพื่อแสดงศักยภำพของตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล
ค่ำถ้วยรำงวัล และเหรียญรำงวัล ค่ำวัสดุอุ ปกรณ์ ฯลฯ และเป็ นค่ ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ โครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.8) โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำนอื่น ๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำลและประชำชนในชุมชนในเขตเทศบำลได้
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของหน่วยงำนอื่นที่จัดขึน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องแต่งกำย (ชุด
แข่งขัน, ชุดพิธีเปิด-ปิด) ค่ำยำนพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้ำ 5-1-8-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.9) โครงกำรจัดค่ำยเยำวชนภำคฤดูร้อน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เยำวชนให้มีภำวะผู้นำ ผู้ตำมที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และรู้คุณค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.10) โครงกำรจัดกิจกรรมเยำวชนแห่งชำติ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนได้รู้จักบทบำทและหน้ำที่ของตนเองได้ บำเพ็ญประโยชน์
และได้แสดงควำมสำมำรถ เพื่อแสดงศักยภำพของตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด - ปิด ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำของขวัญและของรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต๊นท์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-3-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
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(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
870,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จัด ซื อวัส ดุ ส ำนั ก งำน เช่ น กระดำษ หมึ ก ดิ น สอ ค่ ำหนั ง สื อ พิ ม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุ ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น ำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำ
นำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วน
วีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เคำเตอร์เพลน ถุงประคบร้อน
และเย็น นีโอเทป และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุกีฬำ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกีฬำ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูนทรำย แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.11) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและ
นันทนำกำร
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2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,320,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,320,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับศูนย์เยำวชนฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 -2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบลงทุน
รวม
10,906,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
10,906,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,906,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
รวม
150,000 บำท
(1) ชุดเครื่องขยำยเสียง
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือชุดเครื่องขยำยเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รำคำ
150,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เครื่องขยำยเสียงแบบเคลื่อนย้ำย ขนำดกำลังขยำยไม่ต่ำกว่ำ 1,000 วัตต์
2. ลำโพงซับเบสขนำด 18 นิว จำนวน 4 ตู้
3. มิกเซอร์ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 12 ช่อง
4. เพำเวอร์แอมป์ไม่ต่ำกว่ำ 1,000 วัตต์ จำนวน 2 แท่น
5. เครื่องปรุงแต่งเสียงประกอบด้วย EQ31 แบน 1 ชุด
6. เครื่องแปลงสัญญำณ 2 ทำง 1 เครื่อง
7. เสำลำโพง 4 ต้น
8. พร้อมเครื่องเปิด CD
9. ไมค์โครโฟน ไวเลสไร้สำย 2 เครื่อง
10. ไมค์พร้อมสำย 2 ชุด
11. ขำตังไมค์โครโฟนแบบยำว 2 ชุด และแบบตังโต๊ะ/โพรเดียม 2 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของ เทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ. 2559 –
2561) หน้ำ 5-2-4-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
7,500,000 บาท
(1) รถบัสโดยสำร (ดีเซล) แบบปรับอำกำศ
จำนวน
7,500,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำยเป็ น ค่ำ จัด ซือรถโดยสำร (ดีเซล) แบบปรับ อำกำศ จ ำนวน 1 คัน รำคำ
7,500,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ 6 ล้อ พร้อมระบบปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
42 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ พร้อมถุงลม
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2. เครื่องยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 สูบ 4 จังหวะ
3. ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ซีซี
4. ระบบสั่งจ่ำยนำมันแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5. ถังเชือเพลิง ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
หน้ำ 5-2-4-19}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬำ
รวม
1,070,000 บาท
(1) เรือยำวประเพณี 30 ฝีพำย
จำนวน
320,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเรือยำวประเพณี 30 ฝีพำย 1 ลำ รำคำ 320,000 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นเรือยำวประเพณี ทำจำกไม้สัก
2. ควำมยำวของลำเรือไม่ต่ำกว่ำ 24 เมตร
3. ควำมกว้ำงของเรือไม่ต่ำกว่ำ 0.90 เมตร
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่ มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ. 2559 –
2561) หน้ำ 5-2-4-40}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2) เรือยำวประเพณี 55 ฝีพำย
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเรือยำวประเพณี 55 ฝีพำย 1 ลำ รำคำ 400,000 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นเรือยำวประเพณี ทำจำกไม้สัก
2. ควำมยำวของลำเรือไม่ต่ำกว่ำ 32 เมตร
3. ควำมกว้ำงของเรือไม่ต่ำกว่ำ 1.00 เมตร
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ. 2559 –
2561) หน้ำ 5-2-4-40}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(3) เทรลเลอร์ลำกเรือ 55 ฝีพำย
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเทรลเลอร์ลำกเรือ 55 ฝีพำย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
รำคำ 350,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
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1. ตัวเทรลเลอร์ทำจำกเหล็กอย่ำงดี สำมำรถบรรจุเรือได้ครังละ 2 ลำ
2. ควำมยำวตัวเทรลเลอร์ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 30 เมตร
3. ควำมกว้ำงตัวเทรลเลอร์ไม่ต่ำกว่ำ 2.20 เมตร
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ำยน 2558 และตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
หน้ำ 5-2-4-40}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.1.4 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
486,000 บาท
(1) เก้ำอีบุนวมขำเหล็ก
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเก้ำอีบุนวมขำเหล็ก พนักพิงใหญ่ เสริมคำนคำดขำ โครงชุบเงำ
เบำะหนังพีวีอย่ำงดี จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 600 บำท
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนัง สือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-2-4-43}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2) โต๊ะพับอเนกประสงค์
จำนวน
228,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ผิวพืนหน้ำเป็นเมลำมีนกันนำ โครงขำ
เหล็กชุบโครเมียม ขำพับเก็บได้ จำนวน 60 ตัว ๆ ละ 3,800 บำท
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และตำมหนัง สือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้ำ 5-2-4-43}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(3) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 24,000 บีทียู
จำนวน
198,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 33,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 24,000 บีทียู
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533
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และตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยให้พิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวนบีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลที่ได้คือค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ
7. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่ ำ ติ ด ตั งเครื่ อ งปรั บ อำกำศ (กรณี ต้ อ งกำรแสดงค่ ำ ติ ด ตั งแยกจำกรำคำ
เครื่องปรับอำกำศ)
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-42}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.1.5 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม
1,700,000 บาท
- รำยจ่ ำยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ ำรุง รั ก ษำโครงสร้ ำ งของครุภั ณ ฑ์ ข นำดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งบิ น
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
58,565,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,475,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
1,475,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,475,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
422,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.2 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,053,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ
รวม
55,648,000
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
54,938,000
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
100,000
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ

บาท
บาท
บาท
บำท
และ
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
54,500,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
2,300,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนัง สือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำ
แรงงำนบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
หรือ ค่ำแรง หรือค่ำ ซ่อมแซมและติดตังอุป กรณ์ ค่ำ จ้ำงเหมำบำรุง รัก ษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2) โครงกำรจัดงำนต่ำงๆ
จำนวน
51,000,000 บำท
(2.1) โครงกำรดนตรีเพื่อประชำชนต้ำนสำรเสพติดชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพฯ
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงออกทำงด้ำนดนตรี
โดยกำรประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพฯ และกำรประกวดแดนเซอร์ ทำให้ เด็กและ
เยำวชนไม่ มั่ วสุ ม กั บ อบำยมุ ข และสิ่ งเสพติ ด เป็ น กำรใช้ เวลำว่ ำงให้ เกิ ด ประโยชน์ ส ำหรั บ เป็ น ค่ ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำจัดทำและตกแต่งเวที ค่ำจัดทำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำถ้วย
รำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวงดนตรี และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2561 – 2563) หน้ำ 5-1-2-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.2) โครงกำรจัดตลำดถนนคนเดิน
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อพั ฒ นำเป็นแหล่งท่อ งเที่ ยวแห่ งใหม่ในเขตเทศบำลนครนนทบุ รี เพื่อเป็ น
สถำนที่จำหน่ำยสินค้ำให้กับประชำชน ค่ำจัดทำ ประชำสัมพันธ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ {แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.
2559 – 2561) หน้ำ 5-2-12-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.3) โครงกำรอุปสมบทหมู่ถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปสมบทหมู่เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลค่ำจ้ำง
มหรสพ ค่ำเครื่องสักกำระ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำจ้ำงทำ
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และตกแต่งเวทีค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.4) โครงกำรแข่งขันเรือพืนบ้ำนและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบำงเขน
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำและตกแต่งเวที ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำโล่ ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.5) โครงกำรจัดงำนวันเชิดชูเกียรติศิลปินเพลงไทย
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรถวำยพระสงฆ์ และรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้มำร่วมงำน
ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำปัจจัยถวำยพระ ค่ำเครื่องไทยธรรมค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำ
ประชำสัมพันธ์ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่
(2.6) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชำชน
ภำยในท้องถิ่น
จำนวน 12,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดำเนินกำรจัดหำรงำนตรุษจีน ค่ำจัดประชุมเตรียมงำน
ค่ำจ้ำงเหมำ ดำเนินกำรติดตังปั่นจั่น ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยทอดสดทำงสถำนีโทรทัศน์ ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงติดตังไฟฟ้ำในงำน ค่ำจ้ำงทำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำพลุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.7) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสืบสำนพระพุทธศำสนำและกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.8) โครงกำรงำนประเพณีแข่งเรือยำวชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
จำนวน
12,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดแข่งขันเรือยำวเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงิน
รำงวัล ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำเช่ำ เครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำสนำมแข่งขันและค่ำเช่ำ
อัฒจันทร์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันเรือยำว ค่ำลำงจูงเรือในกำรแข่งขัน เงินรำงวัล ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.10) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถฯ
จำนวน
500,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำพลุ ค่ำปัจจัยถวำยพระ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มค่ำพำนพุ่ม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.11) โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง
จำนวน
3,100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเงินรำงวัลค่ำของขวัญ
และ ของรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำโล่รำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำง
ทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์ ค่ำพลุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำร
จัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-13-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.12) โครงกำรจัดงำนสมโภชศำลหลักเมือง
จำนวน
2,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำจ้ำงมหรสพฯ
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรแข่งขันชกมวยฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มถ้วยรำงวัล โล่รำงวัล เครื่องไทยธรรม เครื่องบวงสรวง
ปัจจัยถวำยพระ ค่ำเครื่องปั่นไฟ ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด – ปิดงำน
ค่ำพลุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 –
2561) หน้ำ 5-2-13-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.13) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปสมบทหมู่เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลค่ำจ้ำง
มหรสพ ค่ำเครื่องสักกำระ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำจ้ำงทำ
และตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-13}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.14) โครงกำรจัดงำนวันขึนปีใหม่
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรถวำยพระสงฆ์และรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้มำร่วมงำน
ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำปัจจัยถวำยพระ ค่ำเครื่องไทยธรรมค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-13-16}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.15) โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์
จำนวน
1,100,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำยเป็ น ค่ ำ ของขวัญ ของรำงวั ล ค่ ำตอบแทนกรรมกำร ค่ ำ จ้ ำ งมหรสพ
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ถ้วยรำงวัล เครื่องไทยธรรมค่ำดนตรี ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์
ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ปัจจัยถวำยพระ ค่ำตกแต่งรถสงกรำนต์ ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด – ปิดงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (2559-2561) หน้ำ 5-2-13-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.16) โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดู
จำนวน
800,000 บำท
- สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรมค่ำปัจจัย
ถวำยพระ ค่ำยำนพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-14-3}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.17) โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ จำนวน
1,250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเทียนพรรษำ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำโล่ ค่ำตกแต่งรถแห่เทียน ค่ำเงิน
รำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำและตกแต่ง เวที ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25592561) หน้ำ 5-2-14-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.18) โครงกำรจัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำต่ำงๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ ให้คงอยู่ตลอดไป วันมำฆบูชำ
วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-14-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
338,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่ อ จ่ำยเป็ น ค่ ำจัด ซื อวั สดุ ส ำนั กงำน เช่น กระดำษ หมึ ก ดิน สอ ค่ำหนั ง สื อ พิ ม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป -ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
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1.3.8 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.9 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูนทรำย แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.9 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
710,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
710,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
530,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับศูนย์เยำวชนฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
งบลงทุน
รวม
552,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
552,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
552,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
33,000 บาท
(1) เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้ออ่อน
จำนวน
33,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้ออ่อน จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย
2. เป็นเครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ
3. ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
19,000 บาท
(1) พัดลมอุตสำหกรรม
จำนวน
19,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือพัดลมอุตสำหกรรม จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,800 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. ขนำดใบพัดไม่ต่ำกว่ำ 24 นิว

226
2. สำมำรถปรับระดับ ก้ม – เงย ได้
3. ใบพัดทำด้วยเหล็กอย่ำงหนำชุบโครเมี่ยม
4. ป้องกันสนิมเกำะ
5. สำมำรถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน ที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-42}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.3 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม
500,000 บาท
- รำยจ่ ำยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ ำรุง รั ก ษำโครงสร้ำ งของครุภั ณ ฑ์ ข นำดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งบิ น
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
รวม
890,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
890,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
จานวน
890,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนมัสยิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม จานวน
250,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับมัสยิดสถำบันอบรมและปฏิบัติศำสนกิจ และโรงเรียนสอนศำสนำอิสลำม
รวม 5 แห่ง เพื่อฝึกอบรมเยำวชนกำรสอน ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวัยที่ 8 มกรำคม 2553
เรือง กำรตังงบประมำณรำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนของ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้ำ 5-2-14-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่
(2) เงินอุดหนุนวัดโครงการอบรมและศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
จานวน
240,000 บาท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชน ภิกษุ สำมเณร ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพุทธศำสนำ กำร
ปฏิบัติศำสนกิจ และทำนุบำรุง จำรีตประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ตำมหนังสือต่ำงๆ ที่วัดในเขตเทศบำลเสนอมำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2553 เรื่อง กำรตังงบ
ประมำณรำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-14-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จานวน
400,000 บาท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสำระกำรเรียนรู้วัฒนธรรมรำฎดุริยำงคศิลป์ไทย และสืบทอดประเพณี
ทำงดนตรีไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษำและประชำชน เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2553 2553 เรืองกำร
ตังงบประมำณรำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-13-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สานักการช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
16,844,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
6,764,300 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
6,764,300 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
6,764,300 บำท
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,433,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
216,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ฯลฯ
1.1.3 ประเภทรำยจ่ำยเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำรตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักกำรช่ำง
1.1.4 ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
239,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ
1.1.5 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
11,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.6 ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,520,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.7 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
223,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่ม
กำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยที่ 1.1.1 - 1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งบดาเนินการ
รวม
9,580,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
7,730,000 บาท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
530,000 บำท
1.1.1 เงินค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
30,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำสมนำคุณบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัตงิ ำนให้แก่เทศบำล ค่ำสมนำคุณ ค่ำอำหำร
นอกเวลำ ค่ำเบียเลียงและอื่นๆ ที่มีควำมจำเป็นต้องจ่ำย ฯลฯ เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
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1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
3,200,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียว ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำรจ้ำง
เหมำและจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
200,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,000,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ธงชำติ แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำรหรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดบนสำนักงำนโรงพัสดุและโรงปรับปรุงคุณภำพนำ
เช่น ไม้กวำด แปรง แฟ้ม นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมัน
เบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮำร์ดดิสต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.6 วัสดุอื่น ๆ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้จัดทำป้ำยชื่อซอยถนน ป้ำยเขตเทศบำลและป้ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
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2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,850,000 บาท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
1,850,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงพัสดุสำนักกำรช่ำง
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในโรงพัสดุสำนักกำรช่ำง
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในรำชกำรของสำนักกำรช่ำง
2.1.4 ค่ำบริกำรโทรคมนำคม
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบ Internet ค่ำธรรมเนียม ค่ำสมำชิก ค่ำขอใช้เลขหมำย
รวมทังค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
รำยกำรที่ 2.1.1-2.1.4 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งบลงทุน
รวม
500,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
500,000 บาท
(1) ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ
ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงตำมปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-52}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
254,756,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
4,845,900 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
4,845,900 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
4,845,900 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
4,511,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
334,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่ำ ซึ่ง
ไม่มีสิทธิได้รับ เงินประจำตำแหน่ง
- เงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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งบดาเนินการ
รวม
660,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
660,000 บาท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
300,000 บำท
(1) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
70,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
50,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
1.2.2 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
20,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
290,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธงชำติ
แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
งบลงทุน
รวม
249,251,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
249,251,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 249,251,000 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จานวน 40,819,000 บาท
(1) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะเกำะกลำงถนนนนทบุรี 1 ตังแต่บริเวณหน้ำจวนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนนทบุรี ถึงบริเวณสี่แยกพระนั่งเกล้ำ
จำนวน
20,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรปรับปรุงโคมไฟฟ้ำหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม 250 วัตต์ เป็นโคมไฟฟ้ำหลอด LED
ขนำด 150 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ชุด พร้อมเปลี่ยนสำยเมนใต้ดินและระบบตู้ควบคุมไฟฟ้ำอัตโนมัติ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-17}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(2) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะซอยกรุงเทพ-นนท์ 13 (ทับทิม)
จำนวน
1,950,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรเปลี่ยนโคมแสงจันทร์ขนำด 80 วัตต์ กิ่ง 1.20 เมตร เป็นโคมไฟฟ้ำสำธำรณะหลอด
LED ขนำด 55 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 65 ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-19}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(3) โครงกำรติดตังกล้องวงจรปิดโรงเก็บพัสดุส่วนกำรโยธำและสุขำภิบำล บริเวณแยกสนำมบินนำ
จำนวน
600,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรติดตังกล้องวงจรปิดโรงเก็บพัสดุส่วนกำรโยธำและสุขำภิบำล บริเวณแยกสนำมบินนำ
จำนวน 16 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลและสำมำรถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ มีอินฟำเรดสำมำรถบันทึกภำพใน
ช่วงเวลำกลำงคืนพร้อมฐำนตอม้อและเสำเหล็ก
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-55}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(4) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะซอยวัดบำงแพรกเหนือ
จำนวน
500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะหลอดแสงจันทร์ขนำด 80 วัตต์ เป็นโคมหลอด LED ขนำด
55 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 21 ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-15}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(5) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะซอยรัตนำธิเบศร์ 6
จำนวน
450,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรปรับปรุงโคมไฟฟ้ำสำธำรณะหลอด 36 วัตต์ เป็นโคม LED ขนำด 55 วัตต์ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 15 ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-1}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(6) โครงกำรปรับปรุงโคมไฟฟ้ำสำธำรณะซอยติวำนนท์ 25 เชื่อมซอยนครกำรศึกษำ 4
จำนวน
111,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- เปลี่ยนโคมไฟฟ้ำสำธำรณะจำกโคมนีออนและโคมแสงจันทร์เป็นโคมแสงจันทร์ 80 วัตต์
กิ่ง 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตังและพำดสำยแรงต่ำระยะทำงประมำณ 120 เมตร รวมประมำณ 14 โคม
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-7}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(7) โครงกำรก่อสร้ำงลำนออกกำลังกำยพร้อมติดตังเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง (บริเวณลำนกีฬำ
ซอยไทยำนนท์ 16/1 ต.ท่ำทรำย)
จำนวน
370,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรจัดซือเครื่องออกกำลังกำยสำหรับผู้ใหญ่พร้อมติดตังที่ลำนกีฬำซอยไทยำนนท์ 16/1
ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 10 ชุด
- ปูแผ่นยำงกันกระแทก 4 ตำรำงเมตร ก่อตัวหนำ 2.5 ซม. ขนำด 50x50 ซม.
- เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กวำยเมท หนำไม่น้อยกว่ำ 7 ซม. คิดเป็นพืนที่ 4 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-96}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(8) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำส่องสว่ำงสวนสำธำรณะประชำนิเวศน์ 2 ซอยสำมัคคี 58/7
จำนวน
1,950,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรติดตังโคมไฟฟ้ำประติมำกรรมหลอด LED ขนำด 55 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ต้น
- ทำกำรติดตังโคมไฟฟ้ำตกแต่งสวนทำงเดินหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-2}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(9) โครงกำรติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในซอยติวำนนท์ 35
จำนวน
600,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในซอยติวำนนท์ 35 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 22 จุด เป็นโคม
LED ขนำด 55 วัตต์
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-9-10}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(10) โครงกำรปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกำยสวน 72 พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ
จำนวน
4,422,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงลู่วิ่งบริเวณสวน 72 พรรษำ เฉลิมพระเกียรติประชำนิเวศน์ 3 โดยมีพืนทำงวิ่ง
ค.ส.ล. 1,054 ตำรำงเมตร หนำ 0.07 เมตร
- ปูพืนยำงลู่วิ่งชนิดอีพีดีเอ็มออกแบบลวดลำยหนำ 0.01 เมตร จำนวน 1,054 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-8-7}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(11) โครงกำรจัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตัง
จำนวน
850,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตัง บริเวณชุมชนสรรพวุธ
ประชำนิเวศน์ 3 ตำบลท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีรำยละเอียดดังนี
- เทพืนคอนกรีตปูตะแกรงเหล็กวำยเมทขนำด 2x2x0.10 เมตร จำนวน 25 ฐำน 100 ตำรำงเมตร
- ปูพืนยำงกันกระแทก 25 ฐำน จำนวน 100 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-95}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(12) โครงกำรติดตังป้ำยโอเวอร์เฮดยินดีต้อนรับสู่เขตเทศบำลนครนนทบุรีและป้ำยขอให้เดินทำง
โดยสวัสดิภำพ แบบประติมำกรรม
จำนวน
7,400,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรติดตังป้ำยโอเวอร์เฮด ขำเข้ำเมือง-ขำออกเมือง บริเวณถนนรัตนำธิเบศร์ สะพำนพระนั่งเกล้ำ
จำนวน 1 ป้ำย 2 ด้ำน
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-13}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(13) โครงกำรติดตังสัญญำณไฟจรำจรคนเดินข้ำม บริเวณหน้ำโรงแรมพงษ์เพชรเกสโฮเต็ล
ถนนเลียบคลองประปำ
จำนวน
1,616,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ติดตังสัญญำณไฟคนเดินข้ำม จำนวน 1 จุด
- ติดตังเครื่องหมำยจรำจรบนพืนทำง คิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 56.00 ตำรำงเมตร
- ติดตังหมุดสะท้อนแสง 360 องศำ จำนวน 30 หมุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-10-4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงกำรปรับปรุงมอเตอร์สูบนำสถำนีดับเพลิงเรือพระนั่งเกล้ำ

จำนวน
จำนวน

208,432,000 บำท
400,000 บำท

โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ทำกำรปรับปรุงมอเตอร์สูบนำสถำนีดับเพลิงเรือพระนัง่ เกล้ำ พร้อมหัวจ่ำยขนำดท่อส่งนำเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิว จำนวน 2 ท่อ พร้อมมอเตอร์สูบนำขนำด 7.5 KW จำนวน 2 เครื่อง พร้อมปรับปรุงตู้ควบคุม
และติดตังไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณเครื่องสูบนำ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-7-13}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(2) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินคลองบำงเขน บริเวณทำงเดินข้ำงวัดปำกนำ
จำนวน
11,300,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบ Sheet Pile เหล็ก พร้อมทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. เป็นควำมยำว
ไม่น้อยกว่ำ 49.00 เมตร
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบ Sheet Pile คอนกรีต เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561)} หน้ำ 5-2-7-23}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(3) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินพร้อมทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. คลองบำงแพรก ช่วงซอยประชำรำษฎร์ 8
ถึงซอยประชำรำษฎร์ 12
จำนวน
5,184,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสำเข็มคู่ ขนำด 0.30 เมตร พร้อมทำงเดินเท้ำ
แผ่นสอดกันดินและรำวกันตก เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 162.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561)} หน้ำ 5-2-7-24}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 4,411,000 บำท จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 773,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(4) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชร ช่วงโรงสูบนำท้ำยซอยเรวดี 46 ถึงคลองบำงแพรก
จำนวน
25,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสำเข็มเดี่ยว ขนำด 0.30 เมตร พร้อมแผ่นสอดกัน
ดินและรำวกันตก ทัง 2 ฝั่ง เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1,020.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) } หน้ำ 5-2-7-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(5) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินคลองบำงแพรก ช่วงถนนติวำนนท์ถึงกระทรวงสำธำรณสุข
จำนวน
7,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบ A (รวมทัง 2 ฝั่ง) เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 216.00 เมตร
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบ B (รวมทัง 2 ฝั่ง) เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 162.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561)} หน้ำ 5-2-7-4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(6) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบำงตะนำวศรี ช่วงหลังกระทรวงสำธำรณสุขถึงถนนพิบูลสงครำม
จำนวน
91,050,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ทัง 2 ฝั่ง เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4,500.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561)} หน้ำ 5-2-7-7}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(7) โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยนำพร้อมรำงวี ค.ส.ล. ถนนเลียบทำงด่วนงำมวงศ์วำน
จำนวน
2,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรวำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำด 0.60 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 274.00 เมตร
- ทำกำรก่อสร้ำงรำงวี ค.ส.ล. กว้ำง 0.60 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 274.00 เมตร
- ทำกำรก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวนไม่น้อยกว่ำ 35 บ่อ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-1}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(8) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินคลองเสนำช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำถึงหมู่บ้ำนภัทรินเฮ้ำส์
จำนวน
13,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดินแบบเสำเข็มเดี่ยว (รวมทัง 2 ฝั่ง) เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 69.00 เมตร
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน Sheet Pile เหล็ก (รวมทัง 2 ฝั่ง) เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 280.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2598-2561) หน้ำ 5-2-7-3}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(9) โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำคลองอู่ตะเภำ (ข้ำงโรงแรมริชมอนด์) จำนวน
19,750,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ำงบ่อสูบนำพร้อมติดตังเครื่องสูบนำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.25 ลบ.ม./วินำที จำนวน 2 เครื่อง
- ติดตังบำนประตูขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.00 × 1.50 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ำ
- ติดตังท่อส่งนำขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร จำนวน 2 เส้น ลอดใต้ถนนรัตนำธิเบศร์
- ปรับปรุงคลองอู่ตะเภำโดยทำกำรตอกเสำเข็มขนำด 0.20 × 0.50 เมตร ตลอดควำมยำวคลอง
- ดำดคอนกรีตท้องคลองควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.20 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-5}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(10) โครงกำรลอกท่อระบำยนำประชำนิเวศน์ 3 ซอย 25
จำนวน
1,028,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรลอกท่อระบำยนำ ขนำด 0.80 เมตร เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1,288.00 เมตร
- ทำกำรลอกท่อระบำยนำ ขนำด 0.60 เมตร เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 186.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-24}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(11) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินลำรำงวัดบัวขวัญ ซอยสำมัคคี 51 จำนวน
5,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสำเข็มเดี่ยว (รวมทัง 2 ฝั่ง) เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
277.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-2}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(12) โครงกำรปรับปรุงลำนตลำดสด เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
465,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงลำน ค.ส.ล. หนำ 0.10 เมตร คิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 817.54 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-11-1}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงครำม 11
บริเวณบ้ำนเลขที่ 18
จำนวน
2,315,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.50 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 74.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 407.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.00 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 73.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 365.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 3.00 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 17.50 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 52.50 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม
ควำมยำวประมำณ 311.50 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-11}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ซอยวัดกำแพง 16 (หมู่บ้ำนริมสวน)
จำนวน
7,830,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.00 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 140.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 700.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.50 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 92.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 506.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 6.00 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 179.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,074.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 6.50 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 211.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,371.50 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร รวมควำมยำว
ประมำณ 1,244.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-8}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ท้ำยซอยรัตนำธิเบศร์ 8
(ติดคลองมอญ)
จำนวน
170,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 4.50 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 18.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 81.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 19.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-10}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ซอยงำมวงศ์วำน 23 แยก 20
จำนวน
940,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่ อ สร้ำ งถนนพร้อ มรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำ งประมำณ 2.50 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 138.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 345.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ควำมยำว
ประมำณ 138.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-14}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(17) โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ตรงข้ำมซอยทำนสัมฤทธิ์ 10/5 จำนวน
4,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.00 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 394.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,970.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ควำมยำวประมำณ 407.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-10-1}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(18) โครงกำรก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฟลัสวำร์วป้องกันนำ ซอยนนทบุรี 27
(ซอยวัดตำหนักใต้)
จำนวน
150,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฟลัสวำร์ว เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-17}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(19) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ซอยติวำนนท์ 43
จำนวน
3,650,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.50 เมตร ยำวประมำณ
210.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,155.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ควำมยำวประมำณ 420.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-16}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(20) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนนทบุรี 27 สำยเมน ถึงซอยนนทบุรี 33
(ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก)
จำนวน
6,200,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ
4,245.00 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 5-2-7-11}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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แผนงานการพาณิชย์
สานักปลัดเทศบาล
ประมาณการรายจ่ายสาหรับช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3 ที่จัดตั้งใหม่
งานกิจการสถานธนานุบาล
รวม
41,788,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
860,000 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
860,000 บำท
1.1 หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
860,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล ตำมระเบียบสำนักงำน
จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำน พ.ศ. 2558
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรกำหนดอัตรำ
เงินประจำตำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2550
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบดาเนินงาน
รวม
878,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
778,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
599,000 บาท
1.1.1 ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.4 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์ต่อสถำนธนำนุบำล จำนวน
439,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มำช่วยงำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล ดังนี
(1) เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและเป็นค่ำตอบแทน
กรรมกำรและพนักงำนในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี
(2) ค่ำอำหำร
จำนวน
160,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจำวันทำกำรของพนักงำน
(3) ค่ำเบียเลียงจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในวันประมูลจำหน่ำยทรัพย์หลุด
(4) ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
จำนวน
84,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยให้นำยกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี
(5) เงินสมทบเงินสะสม
จำนวน
65,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้พนักงำน
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(6) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์ต่อสถำนธนำนุบำล
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มำช่วยงำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
95,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รวม
45,000 บำท
1.2.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกทำงำนต่ำง ๆ
1.2.1.2 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2.1.3 ค่ำเบียประกันอัคคีภัย
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำและอำคำรสถำนธนำนุบำล
1.2.1.4 ค่ำสอบบัญชี
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบกำรเงินสถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/768 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2557
1.2.1.5 ค่ำอำกรแสตมป์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รวม
5,000 บำท
1.2.2.1 ค่ำรับรอง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นสำหรับรับรองผู้มำตรวจเยี่ยม
สถำนธนำนุบำล
1.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวม
10,000 บำท
1.2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบียเลียง เดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนสถำน
ธนำนุบำลที่เบิกได้ตำมสิทธิฯ ในกำรประชุม อบรมศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น
1.2.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
35,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถำนธนำนุบำล เช่น เครื่องปรับอำกำศ
คอมพิวเตอร์สำนักงำน และอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 - 1.2.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
84,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่ำง ๆ และเครื่องใช้สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ และ
อื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำและอื่น ๆ ภำยในสถำนธนำนุบำล
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ไม้ถูพืน นำยำดับกลิ่น ฯลฯ
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1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงในและอื่น ๆ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผงหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่ำน
และบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ และอื่น ๆ
รำยกำรที่ 1.3.1 - 1.3.6 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
100,000
2.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
60,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.2 ค่ำนำประปำ ค่ำนำบำดำล
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.4 ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.5 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรอื่นๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
รำยกำรที่ 2.1 - 2.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

งบรายจ่ายอื่น
รวม
40,050,000 บาท
1. หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
40,050,000 บาท
1.1 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน
20,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
8,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
12,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.4 ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยอำนวยกำร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้กับสำนักงำน จ.ส.ท. ตำมที่กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
รำยกำรที่ 1.1 – 1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

241
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานโรงฆ่าสัตว์
รวม
1,582,200 บาท
งบบุคลากร
รวม
877,200 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
877,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
877,200 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
660,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับเงินเดือน
ถึงขันสูงสุดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่ำ
ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
78,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
งบดาเนินการ
รวม
635,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
625,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน ซึง่ มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
570,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงในกำรจ้ำงหรือซ่อมแซมและติดตังอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำเก็บ
ซำกสัตว์ ค่ำจ้ำงซึ่งมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือค่ำก่อสร้ำง
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
515,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร จำนวน
15,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
(2.2) โครงกำรคลินิกสัตวแพทย์ เทศบำลนครนนทบุรี จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อ จ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ บริกำรตรวจและรักษำพยำบำลโรคสัตว์เลียงของ
ประชำชน ค่ำเวชภัณฑ์รักษำพยำบำลเบืองต้นด้ำนอำยุรกรรมและศัลยกรรม ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำ
ยำคุมกำเนิด ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำงสัตวแพทย์อื่นๆฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 5-1-17-2}
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(2.3) โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคจำกสัตว์สู่คน
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำประจำปี
ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำยำคุมกำเนิด ค่ำเวชภัณฑ์สำหรับวำงยำสลบ ค่ำวัสดุโฆษณำและเอกสำรวิชำกำร
ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลียงสัตว์ให้ถูกวิธี ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-17-1}
(2.4) โครงกำรพัฒนำตลำดสด
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยกำรผลิตสื่อ/โสตวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรค้ำตลำดสด กลุ่ม
สตรีแม่บ้ำน อำสำสมัครสำธำรณสุข และกรรมกำรชุมชนฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 5-2-11-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
25,000 บาท
(1) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนและงำนครัว เช่น ถังนำยำ กระดำษชำระ สบู่ ไม้กวำด สำยยำง
ส่งนำ ฯลฯ
(2) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
(3) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ยำคุมกำเนิด และเวชภัณฑ์ ฯลฯ
(4) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ รองเท้ำ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่ำโทรศัพท์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในคลินิกสัตว์แพทย์
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์

รวม
รวม
จำนวน

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์การแพทย์

รวม
รวม
รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท

70,000
70,000
70,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1) เครื่องชั่งนำหนักสัตว์ระบบดิจิตอล
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนักสัตว์ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงำน
บริกำรสัตวแพทย์ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 255 และ
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) หน้ำ 5-2-4-41}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์
2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
20,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 5-2-3-32}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
109,453,350 บาท
งบกลาง
รวม
109,453,350 บาท
1. หมวดงบกลาง
รวม
70,689,350 บาท
1.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
12,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงำนจ้ำงในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก และสถำนศึกษำในสังกัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ฉบับที่ 3 ประกำศ ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 และตำมหนังสือที่ มท 0809.2/ว 24
ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตังงบประมำณรำยจ่ำยเพื่ออุดหนุนเป็นค่ำ
เบียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนำยน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ของเทศบำล จำนวน 11,859,960 บำท ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 140,040 บำท
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.2 ประเภทรำยจ่ำยเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
474,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบียยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มีควำมยำกจนถูกทอดทิง ขำดผู้อุปกำระดูแล และบรรเทำควำม
เดือดร้อน เพื่อกำรยังชีพจ่ำยเป็นเงินยังชีพรำยเดือน ๆ ละ 500 บำท ต่อรำย จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2553 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-1-4-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ จำนวน 300,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 174,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.3 ประเภทรำยจ่ำยเงินสำรองจ่ำย
จำนวน
41,748,390 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของเทศบำล ในกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึนหรือบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมและมีควำมจำเป็นที่จะต้องจ่ำย จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 และ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่
27 มิถุนำยน 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4 ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
จำนวน
16,066,960 บำท
1.4.1 ค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
จำนวน
750,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2555 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่ำบำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 โดยคำนวณในอัตรำร้อยละ 1/6 ของรำยรับจริง
ของปีที่ผ่ำนมำ ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1/6 ของงบประมำณรำยรับ
ทังนีไม่เกิน 750,000 บำท โดยคำนวณตังจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
เงิน 100 บำท ต้องนำส่งค่ำบำรุง 1/6 บำท = 1/6 X 1/100 = 0.00167 บำท
รำยรับทุกหมวดตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประจำปีปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
=
2,203,062,737.29 บำท
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หัก - เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หักรวม
คงเหลือรำยรับที่ต้องนำมำคำนวณส่งเป็นค่ำบำรุง ส.ท.ท.
ดังนันจะต้องนำส่งค่ำบำรุง ส.ท.ท.

=
338,664,126.00 บำท
=
299,981,510.71 บำท
=
638,645,636.71 บำท
= 2,203,062,737.29 - 638,645,636.71
=
1,608,703,047.13 บำท
= 1,564,417,100.58 X 0.00167 บำท
=
2,612,576.55 บำท
ตั้งจ่ายไว้เพียง
750,000 บาท

ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จานวน
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ตังจ่ำยจำกรำยได้ค่ำปรับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. 2522 มำตรำ 146 ทังจำนวน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกิจกำรกำรจรำจร โดยตังจ่ำยตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเป็นค่ำอุปกรณ์
ในสิ่งที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น แผงกัน จัดทำป้ำย สัญญำณไฟจรำจร หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรควบคุมกำรสัญจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่ำว
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4.3 เงินทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จานวน
350,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินทุนกำรศึกษำสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรตังงบประมำณเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำและผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ตังงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อให้ทุนกำรศึกษำจำกฐำนรำยได้ทุกประเภท รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมำ
จัดทำงบประมำณ ตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ มำคิดคำนวณกำรตังงบประมำณ โดยงบประมำณรำยได้เกินกว่ำ 300 ล้ำนบำทขึนไป ให้
ตังงบประมำณได้ปีละไม่เกิน 2 % สำหรับเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษำและผู้ด้อยโอกำส ได้แก่
เด็กกำพร้ำ เด็กยำกจน และคนพิกำรในท้องถิ่น ต้องเป็นกำรศึกษำในหลักสูตรที่สูงกว่ำกำรศึกษำขันพืนฐำน หรือ
เทียบเท่ำ แต่ต้องไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี (ระดับ ปวส. - ระดับปริญญำตรี)
รำยรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ทุกประเภทที่ต้องนำมำจัดทำงบประมำณ
= 1,903,081,226.58 บำท
คำนวณตังจ่ำยได้
1,903,081,226.58 x 2 %
=
38,061,624.53 บำท
ตั้งจ่ายไว้เพียง จานวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ทุนกำรศึกษำระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บำท เป็นเงิน 200,000 บำท
ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 5 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 30,000 บำท เป็นเงิน 150,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4.4 เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ จานวน
3,108,000 บาท
- ค่ำเช่ำที่ดินรำชพัสดุ
จำนวน
108,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำที่ดินรำชพัสดุบริเวณโรงเรียนเทพประทำนพร
- ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ บริเวณตลำดท่ำนำนนทบุรี
อำคำรพำณิชย์ จำนวน 124 คูหำ ตลำดช่วงแรก ตลำดช่วงกลำง ตลำดช่วงหลัง ส้วม และท่ำเทียบเรือ
- ค่ำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ
จำนวน
2,000,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ บริเวณตลำดท่ำนำนนทบุรี อำคำรพำณิชย์ จำนวน 124 คูหำ
ตลำดช่วงแรก ตลำดช่วงกลำง ตลำดช่วงหลัง ส้วม และท่ำเทียบเรือ ตังจ่ำยตำมหนังสือสำนักงำนธนำรักษ์พนที
ื ่
นนทบุรี ที่ กค 0307.01/50 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2554 เรื่อง กำรต่อสัญญำเช่ำและสิ่งก่อสร้ำง บัญชีตำรำง
คำนวณกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมที่รำชพัสดุ โดยปรับค่ำเช่ำเพิ่มขึนจำกปี 2554-2556 ร้อยละ 15
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4.5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จานวน
8,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำน
และบริกำรกองทุนหลักประกันสังคมสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ พ.ศ. 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4.6 เงินสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
858,960 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี
ทัง 5 ตำบล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.5 ประเภทรายจ่ายเงินช่วยพิเศษ
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำเทศบำล และพนักงำนจ้ำงเทศบำล
ข้ำรำชกำรครู พนักงำนครู พนักงำนจ้ำง(บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน) ข้ำรำชกำรบำนำญ(ครู) พนักงำนบำนำญ(ครู)
ที่ถึงแก่ควำมตำย จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎำคม 2556
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2. หมวดบาเหน็จ/บานาญ

รวม

38,764,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน 31,240,000 บาท
เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ในปีที่จัดทำงบประมำณทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้นรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำลทุกประเภท ซึ่งคำนวณตังจ่ำย ดังนี
ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
จำนวน 1,900,000,000 บำท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
338,000,000 บำท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
บำท
พันธบัตรและเงินกู้
บำท
หักรวม
จำนวน 338,000,000 บำท
คงเหลือประมำณกำรรำยรับที่ต้องนำมำคำนวณส่งสมทบ กบท.
=
1,562,000,000 บำท
ดังนันจะต้องนำส่งค่ำสมทบ กบท.
= 1,562,000,000 X 2 บำท
100
=
31,240,000 บำท
จึงตังจ่ำยไว้
31,240,000 บำท
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จัดตังตำมหนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19
กันยำยน 2557 หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 35
ลงวันที่ 19 กันยำยน 2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.2 ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
จานวน
4,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ตังไว้ตำมที่ต้องจ่ำยจริง
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.3 ประเภทรายจ่ายเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
3,500,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2553 โดยปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่
17 กรกฎำคม 2555
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.4 ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) จานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของลูกจ้ำงประจำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 6 % (กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3%) จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
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ส่วนที่ ๓
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. หมวดรายได้
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
2. หมวดรายได้อื่น
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ
2.1.1 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
2.1.2 เงินทุนดำเนินกำรของ
สถำนธนำนุบำล 50 %
2.1.3 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
รวมรายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2557
ปี 2558
22,732,744.24 27,600,500.00
2,034,854.00
2,500,000.00
298,459.99
100,000.00
20,399,430.25 25,000,000.00
500.00

ประมาณการ
ปี 2559
25,600,500.00
2,300,000.00
300,000.00
23,000,000.00
500.00

22,417,608.00 23,000,000.00
22,417,608.00 23,000,000.00
6,725,282.40
6,900,000.00
11,208,804.00 11,500,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00

4,483,521.60

4,600,000.00

4,000,000.00

45,150,352.24

50,600,500.00

45,600,500.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.
2.
3.
4.
5.

งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2557
588,005.00
2,528,793.71
1,149,825.37
22,579,108.00

รายจ่าย
ประมาณการ
ปี 2558
1,559,100.00
2,990,000.00
2,847,800.00
120,000.00
23,161,500.00

ประมาณการ
ปี 2559
1,474,700.00
2,990,000.00
2,867,800.00
77,000.00
20,161,500.00

26,845,732.08

30,678,400.00

27,571,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,600,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้
เป็นเงิน 25,600,500 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
รวม
2,300,000
- กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
2,300,000
โดยคำนวณจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
รวม
300,000
- ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
300,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียเงินฝำกธนำคำรของปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
รวม
23,000,000
- ประเภทดอกเบียรับจำนำ
จำนวน
23,000,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียรับจำนำของเดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนมีนำคม 2558 เป็นเกณฑ์
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
500
- ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
500
โดยประมำณกำรเท่ำกับปีที่แล้ว เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอื่น ๆ

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

2. หมวดรายได้อื่น
เป็นเงิน 20,000,000 บาท แยกเป็น
2.1 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
6,000,000 บำท
ประมำณกำรลดลง 900,000 บำท โดยคำนวณในอัตรำ 30 % ของกำไรสุทธิ
2.2 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน
10,000,000 บำท
ประมำณกำรลดลง 1,500,000 บำท โดยคำนวณในอัตรำ 50 % ของกำไรสุทธิ
2.3 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
4,000,000 บำท
ประมำณกำรลดลง 600,000 บำท โดยคำนวณในอัตรำ 20 % ของกำไรสุทธิ

251
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,571,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
รวม
26,096,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,990,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
2,990,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
2,990,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล ตำมระเบียบสำนักงำน
จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำน พ.ศ. 2558
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรกำหนดอัตรำ
เงินประจำตำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2550
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบดาเนินงาน
รวม
2,867,800 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
2,632,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
2,006,800 บาท
1.1.1 ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของ
สำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.4 เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและเป็นค่ำตอบแทน
กรรมกำรและพนักงำนในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี
1.1.5 ค่ำอำหำร
จำนวน
270,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจำวันทำกำรของพนักงำน
1.1.6 เงินตอบแทนพิเศษ
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้พนักงำนผู้ได้รับเงินค่ำจ้ำงขันสูงของตำแหน่ง
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1.1.7 ค่ำเบียเลียงจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
28,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในวันประมูลจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.1.8 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
จำนวน
108,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยให้นำยกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี
1.1.9 เงินสมทบเงินสะสม
จำนวน
280,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้พนักงำน
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.9 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
469,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รวม
227,000 บำท
1.2.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกทำงำนต่ำง ๆ
1.2.1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตตังโรงรับจำนำและอื่น ๆ ตำมพระรำชบัญญัติโรงรับ
จำนำ พ.ศ. 2505
1.2.1.3 ค่ำเบียประกันอัคคีภัย
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำและอำคำรสถำนธนำนุบำล
1.2.1.4 ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินของสถำนธนำนุบำล
1.2.1.5 ค่ำวำรสำร
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.1.6 ค่ำสอบบัญชี
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบกำรเงินสถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2557
1.2.1.7 ค่ำอำกรแสตมป์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รวม
2,000 บำท
1.2.2.1 ค่ำรับรอง
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นสำหรับรับรองผู้มำตรวจเยี่ยม
สถำนธนำนุบำล
1.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวม
120,000 บำท
1.2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบียเลียง เดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สถำนธนำนุบำลที่เบิกได้ตำมสิทธิฯ ในกำรประชุม อบรมศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น
1.2.3.2 โครงกำรจัดงำนต่ำง ๆ ของสถำนธนำนุบำล
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันที่ระลึกกำรก่อตังสถำนธนำนุบำล เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ของที่ระลึกกำรก่อตังสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (2559-2561) หน้ำ 5-2-3-5}
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1.2.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถำนธนำนุบำล เช่น เครื่องปรับอำกำศ
คอมพิวเตอร์สำนักงำน และอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 - 1.2.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
220,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่ำง ๆ และเครื่องใช้สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำทรัพย์สินรับจำนำ และอื่น ๆ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำและอื่น ๆ ภำยในสถำนธนำนุบำล
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ไม้ถูพืน
นำยำดับกลิ่น ฯลฯ
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
1.3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย ฟิลม์ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผงหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่ำน
และบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ และอื่น ๆ
รำยกำรที่ 1.3.1 - 1.3.6 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
172,000
2.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
120,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.2 ค่ำนำประปำ ค่ำนำบำดำล
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
20,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.4 ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
2,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.5 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
20,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรอื่นๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
รำยกำรที่ 2.1 - 2.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

บาท
บำท

งบลงทุน
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
(1) สัญญำณกันขโมยพร้อมติดตัง

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท

รวม
รวม
รวม
รวม
จำนวน

77,000
77,000
77,000
32,000
32,000

บำท
บำท
บำท
บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือสัญญำณกันขโมยพร้อมติดตัง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในสำนักงำนสถำนธนำนุบำล 1
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- แผงควบคุมสัญญำณกันขโมย 1 ชุด
- ปุ่ม Emergency Call 5 ชุด
- SIREN 1 ชุด
- ชุดตรวจรับควำมเคลื่อนไหว(PIR) 1 ชุด
- ชุดแมกเนติก 1 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกำรของสถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5 - 2- 4- 51-52}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
45,000 บำท
(1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน
จำนวน
22,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 24 เข็ม
- มีควำมกว้ำงในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 80 คอลัมน์ (Column)
- มีควำมเร็วขณะพิมพ์ร่ำง ขนำด 10 ตัวอักษรนิว ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 ตัวอักษรต่อวินำที
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่ำ 360x360 จุดต่อนิว
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีหน่วยควำมจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่ำ 128KB
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยำว
จำนวน
23,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยำว จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 24 เข็ม
- มีควำมกว้ำงในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 136 คอลัมน์ (Column)
- มีควำมเร็วขณะพิมพ์ร่ำง ขนำด 10 ตัวอักษรนิว ได้ไม่น้อยกว่ำ 300 ตัวอักษรต่อวินำที
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่ำ 360x360 จุดต่อนิว
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีหน่วยควำมจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่ำ 128KB
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
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ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 5-2-4-51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบรายจ่ายอื่น
รวม
20,161,500 บาท1.
1. หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
20,161,500 บาท
1.1 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน 10,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
4,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
6,000,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.4 ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยอำนวยกำร
จำนวน
161,500 บำท
- เพื่อจ่ำยให้กับสำนักงำน จ.ส.ท. ตำมที่กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
1,474,700 บาท
งบกลาง
รวม
1,474,700 บาท
1. เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรำยจ่ำยอื่นเข้ำมำ
2. ค่ำธรรมเนียมดอกเบียธนำคำร
จำนวน 1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนำคำร
3. เงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล
จำนวน
454,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปี
ที่ล่วงมำแล้ว ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
รำยกำรที่ 1 - 3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

โรงรับจานา ๒
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี

257
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. หมวดรายได้
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
2. หมวดรายได้อื่น
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ
2.1.1 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
2.1.2 เงินทุนดำเนินกำรของ
สถำนธนำนุบำล 50 %
2.1.3 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
รวมรายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2557
ปี 2558
9,411,058.86 12,003,000.00
947,240.00
1,000,000.00
191.86
1,000.00
8,463,627.00 11,000,000.00
2,000.00
7,474,806.04
7,474,806.04
2,242,441.81
3,737,403.02

ประมาณการ
ปี 2559
12,003,000.00
1,000,000.00
1,000.00
11,000,000.00
2,000.00

9,000,000.00
9,000,000.00
1,800,000.00
2,700,000.00
4,500,000.00

7,500,000.00
7,500,000.00
2,250,000.00
4,125,000.00
1,125,000.00

21,003,000.00

19,503,000.00

1,494,961.21
16,885,864.90

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.
2.
3.
4.
5.

งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2557
1,012,942.35
916,824.00
673,955.99
8,025.00
7,547,206.04

รายจ่าย
ประมาณการ
ปี 2558
2,270,000.00
1,680,000.00
1,620,000.00
70,000.00
9,000,000.00

ประมาณการ
ปี 2559
2,250,000.00
1,660,000.00
1,258,000.00
23,000.00
7,580,000.00

10,158,953.38

14,730,000.00

12,771,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

19,503,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้
เป็นเงิน 12,003,000 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
รวม
1,000,000
- กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
1,000,000
โดยคำนวณจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
รวม
1,000
- ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
1,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียเงินฝำกธนำคำรของปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
รวม
11,000,000
- ประเภทดอกเบียรับจำนำ
จำนวน
11,000,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียรับจำนำของเดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557 เป็นเกณฑ์
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
2,000
- ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
2,000
โดยประมำณกำรเท่ำกับปีที่แล้ว เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอื่น ๆ
2. หมวดรายได้อื่น
เป็นเงิน 7,500,000 บาท แยกเป็น
2.1 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
โดยคำนวณในอัตรำ 30 % ของกำไรสุทธิ
2.2 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
โดยคำนวณในอัตรำ 50 % ของกำไรสุทธิ
2.3 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
โดยคำนวณในอัตรำ 20 % ของกำไรสุทธิ

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวน

2,250,000 บำท

จำนวน

4,125,000 บำท

จำนวน

1,125,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,771,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
รวม
10,521,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,660,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
1,660,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
1,660,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล ตำมระเบียบสำนักงำน
จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำน พ.ศ. 2558
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรกำหนดอัตรำ
เงินประจำตำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2550
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบดาเนินงาน
รวม
1,258,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
1,103,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
726,000 บาท
1.1.1 ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
1,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของ
สำนักงำน จ.ส.ท.
1.1.4 เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและเป็นค่ำตอบแทน
กรรมกำรและพนักงำนในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี
1.1.5 ค่ำอำหำร
จำนวน
160,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจำวันทำกำรของพนักงำน
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1.1.6 ค่ำเบียเลียงจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในวันประมูลจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.1.7 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
จำนวน
85,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยให้นำยกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี
1.1.8 เงินสมทบเงินสะสม
จำนวน
140,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้พนักงำน
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
257,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รวม
145,000 บำท
1.2.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกทำงำนต่ำง ๆ
1.2.1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
จำนวน
11,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตตังโรงรับจำนำและอื่น ๆ ตำมพระรำชบัญญัติโรงรับ
จำนำ พ.ศ. 2505
1.2.1.3 ค่ำเบียประกันอัคคีภัย
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำและอำคำรสถำนธนำนุบำล
1.2.1.4 ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินของสถำนธนำนุบำล
1.2.1.5 ค่ำวำรสำร
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.1.6 ค่ำสอบบัญชี
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบกำรเงินสถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/768 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2557
1.2.1.7 ค่ำอำกรแสตมป์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รวม
2,000 บำท
1.2.2.1 ค่ำรับรอง
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นสำหรับรับรองผู้มำตรวจเยี่ยม
สถำนธนำนุบำล
1.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวม
40,000 บำท
1.2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบียเลียง เดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
สถำนธนำนุบำลที่เบิกได้ตำมสิทธิฯ ในกำรประชุม อบรมศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น
1.2.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถำนธนำนุบำล เช่น เครื่องปรับอำกำศ
คอมพิวเตอร์สำนักงำน และอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 - 1.2.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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1.3 ค่าวัสดุ
รวม
140,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่ำง ๆ และเครื่องใช้สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำทรัพย์สินรับจำนำ และอื่น ๆ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำและอื่น ๆ ภำยในสถำนธนำนุบำล
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ไม้ถูพืน นำยำดับกลิ่น ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงในและอื่น ๆ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผงหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่ำน
และบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ และอื่น ๆ
รำยกำรที่ 1.3.1 - 1.3.6 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
135,000
2.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.2 ค่ำนำประปำ ค่ำนำบำดำล
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
15,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.4 ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
5,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
2.5 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
5,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรอื่นๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
รำยกำรที่ 2.1 - 2.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

งบลงทุน
รวม
23,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
23,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
23,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
รวม
23,000 บำท
(1) โต๊ะทำงำน
จำนวน
23,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะทำงำน จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกำรปฏิบัติงำนของสถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพือ่ กำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้ำ 5-2-4-22}
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งบรายจ่ายอื่น
รวม
7,580,000 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
7,580,000 บาท
1.1 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน
4,125,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
1,125,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
2,250,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.4 ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยอำนวยกำร
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้กับสำนักงำน จ.ส.ท. ตำมที่กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
รำยกำรที่ 1.1 – 1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
2,250,000 บาท
งบกลาง
รวม
2,250,000 บาท
1. เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรำยจ่ำยอื่นเข้ำมำ
2. ค่ำธรรมเนียมดอกเบียธนำคำร
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) อัตรำดอกเบียเงินฝำกประจำ
ที่เทศบำลได้รับบวกร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งได้กู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) เป็นเงิน
60,000,000 บำท
3. เงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล
จำนวน
220,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 % ของรำยได้
ในปีที่ล่วงมำแล้ว ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
รำยกำรที่ 1 - 3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

