เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สรุปรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
- คำแถลงงบประมาณ
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ส่วนที่ 2
-

บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

8
20
21
25
31
203

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
- งบกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) (แขวงท่าทราย)
(กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
- งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง) (กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน)
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการและแผนงาน)
- งานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล)

260
282
319
324
324
335
407

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)
- งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

423
423
430
458
483
499
499
504
536

203
203
213
213

สารบัญ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (สำนักการช่าง)
- งานไฟฟ้าและประปา (สำนักการช่าง)
- งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา)
- งานกีฬาและนันทนาการ
(กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา)
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา)

651
651
662
662
668
675
682
709
738
738
749
780
780
786
805

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)
- งานก่อสร้าง (สำนักการช่าง)
แผนงานการพาณิชย์
- งานโรงฆ่าสัตว์ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

819
819
825
844
844

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

852

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
- สถานธนานุบาล แห่งที่ 1
- สถานธนานุบาล แห่งที่ 2
- สถานธนานุบาล แห่งที่ 3

972
980
990

ส่วนที่ 1
ค้าแถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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ค้าแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนนทบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปต่อสภาเทศบาลนครนนทบุรีอี ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอ าสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี จึงขอชี้
แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ท่านได้ทราบถึงสถานะ ารคลัง ตลอดจนหลั ารและแนวนโยบาย ารด้าเนิน
าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 ันยายน พ.ศ. 2563 องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะ ารเงิน ดังนี�
1.1.1 เงินฝา ธนาคาร จ้านวน 9,274,638,910.79 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 10,665,217,444.17 บาท
1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 1,717,364,775.81 บาท
1.1.4 ราย าร ันเงินไว้แบบ ่อหนี้ผู พันและยังไม่ได้เบิ จ่าย จ้านวน 48 โครง าร รวม
295,203,382.16 บาท
1.1.5 ราย าร ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ ่อหนี้ผู พัน จ้านวน 264 โครง าร รวม 265,857,406.16
บาท
1.2 เงิน ู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จ้านวน 2,096,878,169.84 บาท ประ อบด้วย
หมวดภาษีอา ร

จ้านวน

42,393,165.96 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จ้านวน

56,696,322.97 บาท

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

จ้านวน

100,046,686.16 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ ิจ ารพาณิชย์

จ้านวน

5,925,563.38 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จ้านวน

2,241,082.80 บาท

หมวดรายได้จา ทุน

จ้านวน

54,590.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จ้านวน 1,189,599,278.57 บาท
จ้านวน

699,921,480.00 บาท
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 38,626,257.56 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จ้านวน 1,447,698,922.82 บาท ประ อบด้วย
งบ ลาง

จ้านวน

407,302,896.00 บาท

งบบุคลา ร

จ้านวน

416,146,294.75 บาท

งบด้าเนินงาน

จ้านวน

490,969,432.37 บาท

งบลงทุน

จ้านวน

61,109,461.25 บาท

งบเงินอุดหนุน

จ้านวน

66,904,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จ้านวน

5,266,838.45 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 38,626,257.56 บาท
2.5 มี ารจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนิน ารตามอ้านาจหน้าที่ จ้านวน 0.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจา เงิน ู้ จ้านวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง

จ้านวน

11,179,968.25 บาท

รายจ่ายจริง

จ้านวน

3,159,074.61 บาท

จ้านวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

้าไรสะสม

จ้านวน

13,266,911.36 บาท

เงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

ทุนส้ารองเงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จ้านวน

158,026,038.90 บาท

ทรัพย์รับจ้าน้า

จ้านวน

106,930,800.00 บาท

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง

จ้านวน

5,745,456.74 บาท

จ้านวน

2,014,749.49 บาท

จ้านวน

372,785.30 บาท

ยืมเงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

้าไรสะสม

จ้านวน

5,580,010.45 บาท

เงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

ทุนส้ารองเงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จ้านวน

10,144,386.42 บาท

ทรัพย์รับจ้าน้า

จ้านวน

53,506,900.00 บาท

รายจ่ายจริง
ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง

จ้านวน

1,598,259.58 บาท

จ้านวน

1,064,511.76 บาท

จ้านวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จ้านวน

21,900,000.00 บาท

้าไรสะสม

จ้านวน

420,311.65 บาท

เงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

ทุนส้ารองเงินสะสม

จ้านวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จ้านวน

7,760,439.40 บาท

ทรัพย์รับจ้าน้า

จ้านวน

19,849,900.00 บาท

รายจ่ายจริง
ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ

4

ค้าแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี༛༛จังหวัดนนทบุรี
1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

หมวดภาษีอา ร

42,393,165.96

235,100,000.00

180,600,000.00

หมวดคาธรรมเนียม༛คาปรับ༛และใบ
อนุญาต

56,696,322.97

60,928,000.00

61,118,000.00

100,046,686.16

44,487,000.00

40,560,700.00

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค༛และ
ิจ ารพาณิชย์

5,925,563.38

7,650,000.00

6,534,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2,241,082.80

2,501,000.00

2,501,000.00

54,590.00

150,000.00

150,000.00

207,357,411.27

350,816,000.00

291,463,700.00

รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

หมวดรายได้จา ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

1,189,599,278.57 1,490,000,000.00 1,490,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,189,599,278.57 1,490,000,000.00 1,490,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

699,921,480.00

759,184,000.00

653,536,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

699,921,480.00

759,184,000.00

653,536,300.00

รวม 2,096,878,169.84 2,600,000,000.00 2,435,000,000.00

5

2565
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นนท ุ ี

2
ิ
2563

2564

2565

งบกลาง

407,302,896.00

543,826,850.00

536,783,920.00

งบบุคลากร

416,146,294.75

526,143,800.00

483,880,880.00

งบดา นินงาน

490,969,432.37

703,346,450.00

806,496,500.00

งบลงทุน

61,109,461.25

759,909,900.00

543,089,500.00

งบ งินอุดหนุน

66,904,000.00

49,373,000.00

46,349,200.00

งบรายจ่ายอื่น

5,266,838.45

17,400,000.00

18,400,000.00

1,447,698,922.82 2,600,000,000.00 2,435,000,000.00
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. รายจ่ายรวมเงินอุดหนุนทั่วไป
2. รายจ่ายไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

20.39 %

รายการ
1. เงินเดือน
2. เงินค่าจ้าง
2.1 ค่าจ้างประจา
2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตาม (ฉบับที่ 2) ประกอบด้วย
1. เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านพัฒนาสังคมฯ (พ.ต.พ.)
2.5 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7 เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9 เงินเพิ่ม (พ.ต.ก.)
2.10 เงินเพิ่ม (พ.ค.ศ.)
2.11 เงินวิทยฐานะ
2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
3. เงินสวัสดิการ (สปพ.)
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

2,435,000,000 บาท
1,781,463,700 บาท
ประกอบด้วย
จานวนเงิน(บาท)
134,430,500
222,596,000
9,820,300
212,775,700
139,651,511
3,068,100
20,299,980
3,494,880
13,845,100
2,760,000
200,000
1,770,600
-
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รายการ
7. เงินตอบแทน(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)
8. เงินเพิ่มพิเศษสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ
9. เงินค่าเช่าบ้าน
10. เงินทาขวัญข้าราชการ ฯ
11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการฯ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
12. เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญฯ (ชคบ.)
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
15. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
16. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
17. บาเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือฯ
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
19. ทุนการศึกษา
20. เงินเกษียณอายุก่อนกาหนด
21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน(บาท)
420,000
5,792,000
7,048,000
4,000,000
13,159,000
53,443,911
30,000,000
649,920
496,678,011

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร = 496,678,011 x 100 / 2,435,000,000 = 20.39 %

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

240,464,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

133,453,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

307,597,100

แผนงานสาธารณสุข

240,455,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

44,234,300

แผนงานเคหะและชุมชน

519,249,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

28,235,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

46,421,100

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

335,117,780

แผนงานการพาณิชย์

2,988,300

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

536,783,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

2,435,000,000

หน้า༛:༛1/11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี༛༛จังหวัดนนทบุรี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

536,783,920

536,783,920

536,783,920

536,783,920

536,783,920

536,783,920
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

50,010,300

11,479,500

31,785,800

814,000

94,089,600

เงินเดือน༛(ฝ่ายการเมือง)

9,792,000

0

0

0

9,792,000

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)

40,218,300

11,479,500

31,785,800

814,000

84,297,600

76,450,200

28,130,000

17,440,000

429,000

122,449,200

ค่าตอบแทน

32,255,200

710,000

5,304,000

59,000

38,328,200

ค่าใช้สอย

22,125,000

22,370,000

5,010,000

215,000

49,720,000

6,750,000

3,750,000

4,671,000

155,000

15,326,000

15,320,000

1,300,000

2,455,000

0

19,075,000

5,569,600

15,000,000

2,956,000

0

23,525,600

5,100,600

15,000,000

2,956,000

0

23,056,600

469,000

0

0

0

469,000

งบรายจ่ายอื่น

200,000

200,000

0

0

400,000

รายจ่ายอื่น

200,000

200,000

0

0

400,000

132,230,100

54,809,500

52,181,800

1,243,000

240,464,400

งบด้านินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
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หน้า༛:༛3/11

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานทศกิจ

งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

5,084,000

8,168,500

16,494,700

29,747,200

5,084,000

8,168,500

16,494,700

29,747,200

3,491,000

12,642,600

5,253,800

21,387,400

180,000

3,782,600

658,800

4,621,400

2,800,000

7,550,000

2,160,000

12,510,000

511,000

1,310,000

2,435,000

4,256,000

0

67,718,100

14,600,800

82,318,900

0

67,718,100

14,600,800

82,318,900

8,575,000

88,529,200

36,349,300

133,453,500
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว งานระดับก่อนวัยรียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ

รวม

14,509,900

81,642,500

28,964,000

2,059,600

127,176,000

14,509,900

81,642,500

28,964,000

2,059,600

127,176,000

2,091,000

68,574,100

33,507,000

5,592,000

109,764,100

ค่าตอบแทน

520,000

315,600

500,000

26,000

1,361,600

ค่าใช้สอย

600,000

32,881,400

26,767,000

4,572,000

64,820,400

ค่าวัสดุ

970,000

28,727,100

4,600,000

279,000

34,576,100

1,000

6,650,000

1,640,000

715,000

9,006,000

0

6,422,000

2,145,800

0

8,567,800

ค่าครุภัณฑ์

0

6,422,000

2,145,800

0

8,567,800

งบงินอุดหนุน

0

44,089,200

0

0

44,089,200

เงินอุดหนุน

0

44,089,200

0

0

44,089,200

งบรายจ่ายอื่น

0

18,000,000

0

0

18,000,000

รายจ่ายอื่น

0

18,000,000

0

0

18,000,000

16,600,900

218,727,800

64,616,800

7,651,600

307,597,100

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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หน้า༛:༛4/11

หน้า༛:༛5/11

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

6,381,700

15,188,100

34,484,900

56,054,700

6,381,700

15,188,100

34,484,900

56,054,700

1,768,000

27,856,200

139,494,000

169,118,200

73,000

1,044,800

27,984,400

29,102,200

610,000

20,705,000

66,870,000

88,185,000

1,075,000

2,941,400

43,359,600

47,376,000

10,000

3,165,000

1,280,000

4,455,000

0

0

13,422,200

13,422,200

ค่าครุภัณฑ์

0

0

13,422,200

13,422,200

งบงินอุดหนุน

0

1,860,000

0

1,860,000

เงินอุดหนุน

0

1,860,000

0

1,860,000

8,149,700

44,904,300

187,401,100

240,455,100

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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แผนงานสังคมสงคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

1,016,300

1,016,300

1,016,300

1,016,300

43,218,000

43,218,000

200,000

200,000

42,750,000

42,750,000

268,000

268,000

44,234,300

44,234,300
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แผนงานคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว
งานไฟฟ้าและประปา
กับคหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานก้าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบ้าบัดนๅ้าสีย

รวม

10,094,300

29,238,400

9,058,400

74,996,000

14,968,600

138,355,700

10,094,300

29,238,400

9,058,400

74,996,000

14,968,600

138,355,700

6,801,000

38,198,000

14,990,000

200,004,800

20,816,000

280,809,800

1,101,000

3,648,000

500,000

16,290,800

1,676,000

23,215,800

700,000

6,250,000

9,540,000

122,104,000

7,250,000

145,844,000

5,000,000

25,600,000

4,650,000

60,840,000

3,300,000

99,390,000

0

2,700,000

300,000

770,000

8,590,000

12,360,000

0

0

0

80,575,000

19,508,800

100,083,800

0

0

0

80,575,000

19,508,800

100,083,800

16,895,300

67,436,400

24,048,400

355,575,800

55,293,400

519,249,300
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แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว งานส่งสริมและสนับ
กับสร้างความข้มแข็ง สนุนความข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,671,000

7,261,000

8,932,000

1,671,000

7,261,000

8,932,000

517,000

18,282,000

18,799,000

72,000

457,000

529,000

ค่าใช้สอย

210,000

16,890,000

17,100,000

ค่าวัสดุ

225,000

920,000

1,145,000

10,000

15,000

25,000

235,300

268,900

504,200

235,300

268,900

504,200

2,423,300

25,811,900

28,235,200

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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หน้า༛:༛8/11

หน้า༛:༛9/11

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบ
งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

4,178,100

4,778,300

3,968,700

12,925,100

4,178,100

4,778,300

3,968,700

12,925,100

875,000

16,255,000

15,589,000

32,719,000

75,000

75,000

50,000

200,000

ค่าใช้สอย

410,000

11,110,000

15,000,000

26,520,000

ค่าวัสดุ

390,000

920,000

299,000

1,609,000

0

4,150,000

240,000

4,390,000

0

377,000

0

377,000

ค่าครุภัณฑ์

0

377,000

0

377,000

งบงินอุดหนุน

0

0

400,000

400,000

เงินอุดหนุน

0

0

400,000

400,000

5,053,100

21,410,300

19,957,700

46,421,100

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ
งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

8,071,300

5,940,480

14,011,780

8,071,300

5,940,480

14,011,780

5,770,000

1,046,000

6,816,000

ค่าตอบแทน

470,000

496,000

966,000

ค่าใช้สอย

950,000

100,000

1,050,000

ค่าวัสดุ

3,250,000

450,000

3,700,000

ค่าสาธารณูปโภค

1,100,000

0

1,100,000

0

314,290,000

314,290,000

0

314,290,000

314,290,000

13,841,300

321,276,480

335,117,780

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)
งบด้านินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
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แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

1,572,500

1,572,500

1,572,500

1,572,500

งบด้านินงาน

1,415,800

1,415,800

ค่าใช้สอย

755,000

755,000

ค่าวัสดุ

655,800

655,800

5,000

5,000

2,988,300

2,988,300

เงินเดือน༛(ฝ่ายประจ้า)

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายรับจริง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบ้ารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

274,223,337.45
3,190,471.45
0.00
21,521,251.20
298,935,060.10

8,627,839.00
532,587.10
14,927,075.16
18,305,664.70
42,393,165.96

5,000,000.00
100,000.00
210,000,000.00
20,000,000.00
235,100,000.00

-90.00
0.00
-23.81
0.00

%
%
%
%

500,000.00
100,000.00
160,000,000.00
20,000,000.00
180,600,000.00

114,624.90
19,400.00
783,440.00
32,385,250.00
1,874,850.00
0.00

113,810.10
49,860.00
866,060.00
33,862,690.00
1,907,150.00
0.00

100,000.00
5,000.00
800,000.00
33,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

100,000.00
5,000.00
800,000.00
33,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

925,420.00
2,840,000.00
1,572,138.00

1,215,341.00
2,597,400.00
617,527.80

1,020,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

1,020,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมการแพทย์
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ้าตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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รายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระท้าความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายสาธารณสุข
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่เปຓนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการ
ดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก้าหนด

ปี 2562
46,610.00
13,326.00
0.00
8,439,900.00
0.00
440.00
35,820.00
2,627,525.00
2,170,707.06

ปี 2563
38,870.00
177,211.45
0.00
6,472,050.00
0.00
0.00
28,200.00
1,720,350.00
3,796,787.62

ปี 2564
50,000.00
10,000.00
1,000.00
8,000,000.00
1,000.00
1,000.00
100,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
1,900.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

2,129,700.00

2,258,350.00

2,000,000.00

0.00 %

2,000,000.00

673,850.00

651,400.00

600,000.00

0.00 %

600,000.00

155,000.00
30,000.00
26,330.00
25,725.00
57,760.00
56,947,815.96

199,500.00
30,000.00
25,440.00
17,925.00
50,400.00
56,696,322.97

150,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
60,928,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

150,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
61,118,000.00

7,735,463.00
93,618,246.36
0.00

6,781,550.00
93,200,786.16
0.00

7,200,000.00
36,786,000.00
1,000.00

0.00 %
-10.67 %
0.00 %

7,200,000.00
32,859,700.00
1,000.00

ปี 2565
50,000.00
200,000.00
1,000.00
8,000,000.00
1,000.00
1,000.00
100,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00
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รายรับจริง
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าเขียนแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
500,000.00
0.00 %
44,487,000.00

ปี 2562
697,985.00
102,051,694.36

ปี 2563
64,350.00
100,046,686.16

6,095,316.69
6,095,316.69

5,925,563.38
5,925,563.38

7,650,000.00
7,650,000.00

-14.59 %

6,534,000.00
6,534,000.00

424,800.00
0.00
1,807,691.69
2,232,491.69

683,600.00
0.00
1,557,482.80
2,241,082.80

500,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,501,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

500,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,501,000.00

105,580.00
105,580.00

54,590.00
54,590.00

150,000.00
150,000.00

0.00 %

150,000.00
150,000.00

6,003,754.60
485,741,991.99
287,686,464.95
45,868,155.76
222,507,408.80
1,711,119.19
1,962,299.61

5,321,441.87
451,277,047.31
292,284,974.67
40,300,056.21
189,161,280.90
1,609,570.20
1,688,702.41

6,000,000.00
480,000,000.00
320,000,000.00
45,000,000.00
215,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%

ปี 2565
500,000.00
40,560,700.00

6,000,000.00
480,000,000.00
320,000,000.00
45,000,000.00
215,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
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1,477,910,633.90

426,429,439.00

ปี 2562

699,921,480.00
699,921,480.00
2,096,878,169.84

1,189,599,278.57

207,956,205.00

ปี 2563

759,184,000.00
759,184,000.00
2,600,000,000.00

1,490,000,000.00

420,000,000.00

ปี 2564

รายรับจริง

677,652,318.00
677,652,318.00
2,621,930,910.70

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

0.00 %

-13.92 %

ปี 2565

420,000,000.00

1,490,000,000.00

653,536,300.00
653,536,300.00
2,435,000,000.00

หน้า : 4/4
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รวมหมวดภาษีจัดสรร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายรับ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปงบประมาณ༛༛พ.ศ.༛2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี༛༛จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

2,435,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

180,600,000 บาท

จ้านวน

500,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

160,000,000 บาท

จ้านวน

20,000,000 บาท

รวม

61,118,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

5,000 บาท

จ้านวน

800,000 บาท

ประมาณ ารต่้า วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีบ้ารุงทຌองที่
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลู สรຌาง
ประมาณ ารต่้า วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีป้าย
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมใบอนุญาต าร ายสุรา
ประมาณ ารต่้า วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบอนุญาต ารพนัน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเ ็บและ นมูลฝอย
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จ้านวน

33,000,000 บาท

จ้านวน

2,000,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

1,020,000 บาท

จ้านวน

2,500,000 บาท

จ้านวน

2,000,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

จ้านวน

200,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเ ็บ นอุจจาระหรือสิ่งปฏิ ูล
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียม ารแพทย์
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมปิด༛โปรย༛ติดตั้งแผนประ าศหรือแผนปลิว༛เพื่อ าร
โฆษณา
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนราษฎร
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับบัตรประจ้าตัวประชาชน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
บั รายรับจริง องปงบประมาณที่ผานมาประมาณ ารเทา ับป
ผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่น༛ๆ
ประมาณ ารสูง วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาปรับผูຌ ระท้าความผิด ฎหมายจัดระเบียบ ารจอดรถ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาปรับผูຌ ระท้าผิด ฎหมายจราจรทางบ
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จ้านวน

8,000,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

100,000 บาท

จ้านวน

2,500,000 บาท

จ้านวน

6,000,000 บาท

จ้านวน

2,000,000 บาท

จ้านวน

600,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาปรับผูຌ ระท้าผิด ฎหมาย ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย
รายรับจริง องปงบประมาณประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่ง
ใ ลຌเคียง ับที่ผานมา
คาปรับผูຌ ระท้าผิด ฎหมาย ารทะเบียนราษฎร
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาปรับผูຌ ระท้าผิด ฎหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาปรับผูຌ ระท้าผิด ฎหมายสาธารณสุ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาปรับ ารผิดสัญญา
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตประ อบ ารคຌาส้าหรับ ิจ ารที่เปຓนอันตรายตอ
สุ ภาพ
ประมาณ ารสูง วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ้าหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว༛หรือพื้นที่ใด༛ซึ่งมีพื้นที่เ ิน༛200༛ตารางเมตร
ประมาณ ารสูง วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตจ้าหนายสินคຌาในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
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จ้านวน

8,000 บาท

จ้านวน

20,000 บาท

จ้านวน

10,000 บาท

จ้านวน

50,000 บาท

รวม

40,560,700 บาท

จ้านวน

7,200,000 บาท

จ้านวน

32,859,700 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

500,000 บาท

รวม

6,534,000 บาท

จ้านวน

6,534,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใชຌเครื่อง ยายเสียง
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่น༛ๆ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
คาเชาหรือบริ าร
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ดอ เบี้ย
ประมาณ ารต่้า วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาตอบแทนตามที่ ฎหมาย ้าหนด
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
รายไดຌจา ทรัพย์สินอื่น༛ๆ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจา ิจ ารสถานธนานุบาล
ประมาณ ารต่้า วาปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คา ายเอ สาร ารจัดซื้อจัดจຌาง

รวม

2,501,000 บาท

จ้านวน

500,000 บาท

จ้านวน

1,000 บาท

จ้านวน

2,000,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จ้านวน

150,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาเ ียนแบบแปลน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
รายไดຌเบ็ดเตล็ดอื่น༛ๆ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้จากทุน
คา ายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

รวม

1,490,000,000 บาท

จ้านวน

6,000,000 บาท

จ้านวน

480,000,000 บาท

จ้านวน

320,000,000 บาท

จ้านวน

45,000,000 บาท

จ้านวน

215,000,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม༛พ.ร.บ.༛ ้าหนดแผนฯ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม༛พ.ร.บ.༛จัดสรรรายไดຌฯ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีธุร ิจเฉพาะ
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร

จ้านวน

2,000,000 บาท

จ้านวน

2,000,000 บาท

จ้านวน

420,000,000 บาท

ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎหมาย
ที่ดิน
ประมาณ ารเทา ับปผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณ ารต่้า วาปที่ผานมา ซึ่งใ ลຌเคียง ับรายรับจริง องปงบ
ประมาณที่ผานมา

รวม

653,536,300 บาท

จ้านวน

653,536,300 บาท

รายงาน
ประมาณการรายจ่าย
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

11,121,650

8,917,067

8,759,200

54.83 %

13,562,000

424,972

410,763

655,000

-0.78 %

649,920

301,471,900

311,816,600

370,387,800

-6.29 %

347,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

38,632,800

40,371,200

45,120,000

-5.39 %

42,686,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

368,500

418,000

630,000

-31.43 %

432,000

0

0

6,582,050

644.39 %

48,995,809

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

53,443,911

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบ้านาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

4,000,000

เงินบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการถายโอน

0

0

0

100 %

100,000

เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า

0

0

0

100 %

7,048,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินส้ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใช้จายในการจัดการจราจร

497,950

495,000

3,000,000

0 %

3,000,000

คาบ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

750,000

100,000

100,000

-100 %

0

คาบ้ารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

500,000

เงินคาเชา คาธรรมเนียมการตอสัญญาเชา
อาคารราชพัสดุ

5,068,429.06

2,777,285.06

4,656,000

10.74 %

5,156,000

เงินทุนการศึกษาส้าหรับเด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

0

0

350,000

0 %

350,000

เงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

1,140,120

1,523,880

2.36 %

1,559,880

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0

0

0

100 %

8,000,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0

0

8,000,000

-100 %

0

34,640,000

34,567,840

55,226,320

-100 %

0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบ้านาญ (ชคบ.)

2,396,956.67

2,475,796.94

4,000,000

-100 %

0

เงินบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการถายโอน

0

0

1,021,200

-100 %

0

4,207,978

3,792,224

6,101,000

-100 %

0

9,150

21,000

35,600

-100 %

0

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านาญ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาท้าศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

100 %

50,000

เงินชวยคาท้าศพลูกจ้างประจ้า

0

0

0

100 %

50,000

เงินชวยคาท้าศพพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

100,000

รวมงบกลาง

399,641,495.73

407,302,896

516,428,050

536,783,920

รวมงบกลาง

399,641,495.73

407,302,896

516,428,050

536,783,920

รวมงบกลาง

399,641,495.73

407,302,896

516,428,050

536,783,920

รวมแผนงานงบกลาง

399,641,495.73

407,302,896

516,428,050

536,783,920

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

2,132,280

2,132,280

1,923,000

10.92 %

2,133,000

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก

480,000

480,000

480,000

0 %

480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

480,000

480,000

480,000

0 %

480,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนต้าบล

899,520

899,520

900,000

0 %

900,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

4,865,400

4,865,400

5,062,500

8,857,200

8,857,200

8,845,500

17,809,312

18,192,954

25,000,000

-8.54 %

22,864,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

579,247

554,613

1,300,000

-43.71 %

731,800

เงินประจ้าต้าแหนง

556,322

561,273

797,000

-17.52 %

657,400

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

234,780

246,240

263,100

2.62 %

270,000

13,429,367

12,932,741

16,600,000

-7.95 %

15,281,000

519,792

384,021

640,000

-35.3 %

414,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

33,128,820

32,871,842

44,600,100

40,218,300

รวมงบบุคลากร

41,986,020

41,729,042

53,445,600

50,010,300

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,600

4,500

30,150,000

0.07 %

30,170,000

คาเบี้ยประชุม

12,375

12,375

25,000

20 %

30,000

342,800

550,830

917,000

-1.85 %

900,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

14.55 %

ปี 2565
5,799,000
9,792,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาบ้าน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

141,550

936,000

11.54 %

1,044,000

0

0

0

100 %

111,200

497,100

775,755

32,147,500

8,667,256.79

8,520,167.54

2,640,000

-3.41 %

2,550,000

คาจัดท้าประกันภัยทรัพย์สิน ประเภทรถ
ราชการ

0

0

0

100 %

30,000

คาจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนดูแล
รักษาความปลอดภัยอาคารส้านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร1-2และส้านัก
งานแขวงทาทราย

0

0

3,272,000

30.2 %

4,260,000

คาจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนท้าความ
สะอาดอาคารส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 1 – 2 และส้านักงานแขวง
ทาทราย

0

0

0

100 %

4,730,000

คาจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกท้าความ
สะอาดอาคารส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรีอาคาร 1-2 และส้านักงานแขวงทา
ทราย

0

0

4,728,000

-100 %

0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

32,255,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

35
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

210,000

-100 %

0

245,671

100,965

550,000

0.91 %

555,000

คาใช้จายในการด้าเนินการเลือกตั้ง

39,699.14

0

12,033,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

659,045.2

304,743

1,700,000

-41.18 %

1,000,000

7,000

22,000

20,000

-100 %

0

โครงการการเสริมสร้างความรู้และการ
ศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ (smart city)

0

0

0

100 %

700,000

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี
เทศบาลนครนนทบุรี

0

1,212,848.8

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

1,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล

95,886

0

0

0 %

0

1,319,578.93

297,551.9

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พานพุมเงินพุมทอง และพวงมาลา ฯลฯ

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

0

0

11,800

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0

0

0

100 %

200,000

โครงการฝึกอบรมการออกแบบอินโฟกราฟ
ฟิกเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

0

0

0

100 %

200,000

โครงการพัฒนาทักษะการท้างานเป็นทีม

0

0

3,000,000

-50 %

1,500,000

โครงการพัฒนาทักษะการท้างานเป็นทีม

4,785,093.4

1,731,195.2

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการรณรงค์ส้านักงานสีเขียว (Green
Office)

0

0

0

100 %

500,000

โครงการรณรงค์ส้านักงานสีเขียว(Green
Office)

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกัน และตอต้านการทุจริต คอรัปชั่น

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

37

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันและตอต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

14,100

370,700

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง

0

0

0

100 %

200,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และกฎหมายส้าคัญตางๆในการจัด
บริการสาธารณะของเทศบาล

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

1,013,547.95

3,967,991.26

0

0 %

0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0

0

2,500,000

-60 %

1,000,000

2,486,981.77

1,862,856.41

3,800,000

-26.32 %

2,800,000

19,334,860.18

18,391,019.11

37,864,800

1,023,363.09

1,069,786.95

1,750,000

0 %

1,750,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

178,741.01

184,687.27

255,000

0 %

255,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

397,794.97

640,299.77

450,000

0 %

450,000

50,858.17

45,881.6

100,000

0 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

254,855.34

154,200

445,000

0 %

445,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

952,910.91

824,255.63

1,300,000

0 %

1,300,000

17,570

0

50,000

-100 %

0

0

0

5,000

0 %

5,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

22,125,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 9/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

7,450.75

45,000

0 %

45,000

1,123,286.57

1,504,937.96

2,400,000

0 %

2,400,000

3,999,380.06

4,431,499.93

6,800,000

10,718,148.91

10,552,033.82

12,000,000

0 %

12,000,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

682,618.26

624,452.24

850,000

0 %

850,000

คาบริการโทรศัพท์

143,505.12

126,440.16

260,000

3.85 %

270,000

คาบริการไปรษณีย์

561,675

584,656

670,000

-13.43 %

580,000

1,077,726.91

1,046,549.44

1,620,000

0 %

1,620,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

13,183,674.2

12,934,131.66

15,400,000

15,320,000

รวมงบด้าเนินงาน

37,015,014.44

36,532,405.7

92,212,300

76,450,200

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ 4 ลิ้นชัก)

0

34,989

0

0 %

0

เก้าอี้ผู้บริหาร

0

29,960

0

0 %

0

เก้าอี้ส้านักงาน ขาอลูมิเนียม

0

29,960

0

0 %

0

เครื่องเขียนข้อมูลลงชิบ

10,700

0

0

0 %

0

เครื่องท้าลายเอกสาร

62,000

0

0

0 %

0

0

117,700

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

6,750,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน

39

เครื่องท้าลายเอกสาร (แบบตัดตรง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

5,243

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

29,800

29,992.1

0

0 %

0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

0

13,400

0

0 %

0

55,000

0

0

0 %

0

338,976

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแยกสวนแบบตู้ตั้งพื้น

0

0

500,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF
(VARIABLE REFRIGERANT)

0

0

3,000,000

-100 %

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

143,166

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย

0

0

0

100 %

470,000

146,697

0

196,000

-100 %

0

24,000

0

0

0 %

0

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไมน้อยกวา
150x60x250 ซม.

0

35,000

0

0 %

0

ชั้นเหล็กวางของ ขนาดไมน้อยกวา
200x60x250 ซม.

0

32,000

0

0 %

0

38,000

0

0

0 %

0

เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
ขนาด 50,000 บีทียู

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (กองทะเบียนฯ)

เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
ฉากถายรูปส้าหรับบัตรประจ้าตัวประชาชน

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.83x2.25
เมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.53 x 0.83 x 3.80
เมตร

60,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 1.77 x 2.25
เมตร

58,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 1.77 x 2.40
เมตร

65,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.94x1.40 เมตร

25,000

0

0

0 %

0

0

28,890

0

0 %

0

ตู้นิรภัยแบบ 1 ประตูบานเปิด

23,000

0

0

0 %

0

ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

425,000

0

0

0 %

0

0

42,479

0

0 %

0

8,500

6,997.8

0

0 %

0

โต๊ะหมูบูชาไม้สัก

0

14,980

0

0 %

0

โต๊ะอาหารกลมพับครึ่ง

0

0

70,000

-100 %

0

9,600

0

0

0 %

0

1,610,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

4,200,000

0

0

500,000

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสารบานเปิด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
โต๊ะหมูบูชา

รถเข็นอเนกประสงค์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์กลาส
รถยนต์นั่ง 5 ประตู
(1) โคมไฟสองเวที

41

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

(2) โคม LED Downlight

0

0

500,000

-100 %

0

(3) โคม LED Downlight Daylight

0

0

300,000

-100 %

0

249,042.5

458,912.3

0

0 %

0

ชุดไมค์ระบบดิจิตอล

0

243,425

0

0 %

0

ไฟสปอร์ตไลท์

0

90,000

0

0 %

0

60,000

0

0

0 %

0

9,800

80,000

0

0 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

21,721

0

0

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

0

6,494.9

0

0 %

0

39,200

0

0

0 %

0

เครื่องท้าน้้าร้อน (หม้อต้มน้้า)

0

26,964

0

0 %

0

เครื่องน้้าร้อน-น้้าเย็น แบบถังน้้าอยูด้านลาง

0

29,692.5

0

0 %

0

39,999.82

0

0

0 %

0

ตู้ท้าน้้าร้อน-เย็น

0

5,350

0

0 %

0

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต

0

14,400

0

0 %

0

22,000

0

0

0 %

0

0

5,400

0

0 %

0

ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
กล้องถายรูปดิจิตอล DSLR
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

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

ชั้นวางของสเตนเลส

ตู้ลวกช้อนสเตนเลส
เตาอบไมโครเวฟ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ประมวลผล

0

38,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

89,600

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

30,800

196,800

0

100 %

32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน *
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

123,200

0

0

0 %

0

0

360,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล

35,800

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

92,400

159,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

110,400

37,800

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี

30,000

135,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

15,000

0

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวด้า

0

36,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ
LED สี

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

0

75,000

0

0 %

0

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

0

30,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า (18 หน้า/นาที)

0

2,600

0

0 %

0

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

31,600

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า ชนิด Network แบบที่ 2

30,000

11,235

0

0 %

0

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

45,000

0

0

0 %

0

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

10,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ส้าหรับกระดาษขนาด A3

0

6,300

0

0 %

0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

0

0

0

100 %

45,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook
Printer)

99,900

0

0

0 %

0

เครื่องสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป

0

0

0

100 %

12,800

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

11,600

23,200

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

12,500

47,500

0

0 %

0

0

0

830,800

-100 %

0

126,000

0

0

0 %

0

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือขายในระบบ
ปฏิบัติงานบัตรประจ้าตัวประชาชนเคลื่อนที่

0

0

0

100 %

100,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card)

0

5,600

0

0 %

0

0

0

200,000

0 %

200,000

4,353,836.32

2,706,030.6

6,096,800

ติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจ้าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

5,100,600

45
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างอาคารส้านักงานเทศบาล
นครนนทบุรีอาคาร 3

0

0

193,330,000

-100 %

0

โครงการจายเงินชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

369,000

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

193,530,000

469,000

รวมงบลงทุน

4,353,836.32

2,706,030.6

199,626,800

5,569,600

0

13,832.15

0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องรับรอง บริเวณชั้น 5
ส้านักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาโทรศัพท์ค้างจาย

0 %

0
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการระบบตางๆ

0

0

200,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

13,832.15

200,000

200,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

13,832.15

200,000

200,000

รวมงานบริหารทั่วไป

83,354,870.76

80,981,310.45

345,484,700

132,230,100

5,574,900

5,989,770

8,000,000

-13.93 %

6,885,300

67,200

67,200

116,000

-35.86 %

74,400

เงินประจ้าต้าแหนง

103,200

154,666

182,000

0 %

182,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

57,300

0

0

0 %

0

3,736,220

3,672,690

4,500,000

-5.28 %

4,262,200

74,340

63,960

130,000

-41.85 %

75,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

9,613,160

9,948,286

12,928,000

11,479,500

รวมงบบุคลากร

9,613,160

9,948,286

12,928,000

11,479,500

0 %

200,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

175,000

14.29 %

200,000

คาเชาบ้าน

0

70,000

305,000

31.15 %

400,000

0

0

0

100 %

110,000

108,850

149,550

560,000

710,672.67

654,750.4

2,000,000

0 %

2,000,000

คาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลประจ้าปี 2561 (Annual Report)

1,399,888

0

0

0 %

0

คาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลประจ้าปี 2562 (Annual Report)

0

1,594,300

0

0 %

0

คาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลประจ้าปี(Annual Report)

0

0

1,670,000

0 %

1,670,000

คาจ้างเหมางานบ้ารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

0

2,000,000

0 %

2,000,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

710,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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757,000

1,512,000

0

0 %

0

คาจ้างเหมาจัดท้าโครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี

2,250,000

2,250,000

0

0 %

0

คาจ้างเหมาจัดท้าโครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

2,300,000

0 %

2,300,000

คาจ้างเหมาจัดท้าระบบบริการประชาชน(eService)เทศบาลนครนนทบุรี รองรับการ
ใช้งานผานเว็บไซต์ และรองรับการใช้งาน
ผาน Mobile Application เทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000

คาจ้างเหมาท้าวารสารเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

3,800,000

0 %

3,800,000

คาจ้างเหมาท้าวารสารเทศบาลนครนนทบุรี

3,432,000

3,443,000

0

0 %

0

คาจ้างเหมาบ้ารุงรักษาห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมขาย(ห้องServer)

0

0

1,150,000

0 %

1,150,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการท้า
งาน ส้าหรับเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

3,500,000

คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การบูรณาการข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

3,500,000

-100 %

0
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คาจ้างเหมาย้ายระบบให้บริการประชาชน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศผานระบบอินเตอร์
เน็ตที่มีอยูให้อยูในรูปแบบไพรเวทคลาวด์
(Portal)

0

4,800,000

0

0 %

0

โครงการจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
บริการและเผยแพรข้อมูล ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

100 %

4,000,000

โครงการจัดท้าระบบจัดเก็บเอกสารในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000

ตออายุการใช้งานการจ้างเหมาพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศผานระบบอินเตอร์เน็ต

1,498,000

0

0

0 %

0

0

0

50,000

0 %

50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

106,168

188,694

300,000

66.67 %

500,000

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมชุมชน
นครนนทบุรี

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมชุมชน
นครนนทบุรี

60,752

34,000.4

0

0 %

0

157,251.17

60,066.8

200,000

0 %

200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
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10,371,731.84

14,536,811.6

17,170,000

22,370,000

891,342

490,623.6

980,000

2.04 %

1,000,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,716

7,188

50,000

0 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,397.5

0

20,000

0 %

20,000

85

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

12,669.65

12,090

70,000

0 %

70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

59,413.6

46,707.6

300,000

0 %

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

63,587

219,159.8

450,000

-33.33 %

300,000

895,927.05

678,525.25

2,000,000

0 %

2,000,000

0

0

5,000

0 %

5,000

1,944,137.8

1,454,294.25

3,880,000

693,453.55

788,471.75

1,200,000

0 %

1,200,000

คาบริการโทรศัพท์

1,844.95

1,173.03

0

0 %

0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

60,604.8

65,655.2

100,000

0 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

755,903.3

855,299.98

1,300,000

1,300,000

รวมงบด้าเนินงาน

13,180,622.94

16,995,955.83

22,910,000

28,130,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุส้ารวจ
รวมค่าวัสดุ

3,750,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด้า
และสี)

0

445,000

0

0 %

0

30,240

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์อักษร

1,790

0

0

0 %

0

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

5,800

0

0

0 %

0

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

7,250

0

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

5,640

0

0

0 %

0

รถเข็น

0

6,000

0

0 %

0

รถเข็นอเนกประสงค์

0

17,000

0

0 %

0

0

40,000

0

0 %

0

0

39,000

0

0 %

0

119,840

0

0

0 %

0

เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ล้าโพง พร้อมขาตั้ง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
กล้องดิจิตอล
กล้องถายรูปดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์
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กล้องถายรูปดิจิตอล DSLR ฟูลเฟรมพร้อม
อุปกรณ์

0

98,975

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

533,000

0

0

0 %

0

บอร์ดก้ามะหยี่

0

95,000

0

0 %

0

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 3 x 4.6 เมตร
(13.8 ตารางเมตร)

0

0

0

100 %

15,000,000

ไฟแฟลชส้าหรับติดกล้องถายรูป

0

17,976

0

0 %

0

ไฟสตูดิโอ

0

19,902

0

0 %

0

เลนส์กล้องดิจิตอล

0

33,705

0

0 %

0

เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ส้าหรับกล้อง DSLR

0

49,969

0

0 %

0

0

6,950

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

31,800

98,400

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

224,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

30,800

32,800

0

0 %

0

0

63,600

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โรงงาน
สวานกระแทกไร้สาย 18V พร้อมแทนชาร์ต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ส้านักงาน
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เครื่องพิมพ์ LED ขาวด้า ชนิด Network
แบบที่ 1

0

8,900

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่
1

0

10,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี

15,000

0

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 KVA

0

17,400

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA

15,000

10,000

0

0 %

0

839,950

0

0

0 %

0

0

126,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,860,110

1,236,577

0

15,000,000

รวมงบลงทุน

1,860,110

1,236,577

0

15,000,000

0

43,694.04

0

โปรแกรมป้องกันไวรัสส้าหรับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาโทรศัพท์ค้างจาย

0 %

0
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โครงการจ้างที่ปรึกษาส้ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นนทบุรี

160,000

160,000

0

0 %

0

โครงการจ้างที่ปรึกษาส้ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

200,000

0 %

200,000

รวมรายจ่ายอื่น

160,000

203,694.04

200,000

200,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

160,000

203,694.04

200,000

200,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

24,813,892.94

28,384,512.87

36,038,000

54,809,500

12,422,141

12,764,820

19,700,000

-32.95 %

13,209,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

213,780

203,780

371,000

40.57 %

521,500

เงินประจ้าต้าแหนง

345,050

326,000

476,000

-17.06 %

394,800

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

1,083,480

862,020

930,000

3.33 %

961,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

55

56

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 26/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจ้า

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

18,710

11,460

12,000

0 %

12,000

11,826,735

12,195,772

15,500,000

2.6 %

15,902,300

768,947

741,462

915,000

-14.26 %

784,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

26,678,843

27,105,314

37,904,000

31,785,800

รวมงบบุคลากร

26,678,843

27,105,314

37,904,000

31,785,800

280,750

1,399,050

2,000,000

0 %

2,000,000

1,425,680

1,485,880

3,050,000

-34.43 %

2,000,000

0

92,000

1,126,000

-3.73 %

1,084,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

100 %

140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ้านาญ

0

0

0

100 %

80,000

1,778,330

3,069,730

6,431,000

1,286,074.4

1,257,482

1,600,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

5,304,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

1,600,000
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คาจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องแมขาย

0

0

800,000

-37.5 %

500,000

คาจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องแมขาย

0

124,500

0

0 %

0

โครงการจัดท้าเว็บไซต์บริการข้อมูล
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

150,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์ระบบภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

0

0

0

100 %

500,000

456,198.8

70,200

600,000

-8.33 %

550,000

คาภาษีถอนคืน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์การช้าระภาษีท้อง
ถิ่น

0

0

0

100 %

800,000

โครงการประชาสัมพันธ์การช้าระภาษีท้อง
ถิ่น

791,372

337,050

0

0 %

0

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

156,446.2

294,840

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

981,316

999,999

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

1,573,700

1,757,300

0

0 %

0

226,104.7

321,781.45

400,000

0 %

400,000

5,471,212.1

5,163,152.45

4,410,000

1,409,767.72

1,883,316.69

1,500,000

33.33 %

2,000,000

2,354

9,778

10,000

150 %

25,000

52,344.92

65,526

105,000

-29.52 %

74,000

1,988.06

1,799

2,000

0 %

2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

73,479

37,749.58

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

357,045.5

258,164.6

500,000

0 %

500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

9,492

20,000

0 %

20,000

1,247,256.2

1,483,790.01

1,550,000

19.35 %

1,850,000

3,144,235.4

3,749,615.88

3,887,000

โครงการส้ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับ
ปรุงฐานข้อมูล
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

5,010,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

4,671,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

273,479.23

155,698.95

300,000

0 %

300,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

21,422.28

17,009.42

30,000

0 %

30,000

คาบริการโทรศัพท์

11,091.04

10,557.29

25,000

0 %

25,000

คาบริการไปรษณีย์

386,384

893,814

1,900,000

-5.26 %

1,800,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

220,527

166,802.3

302,000

-0.66 %

300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

912,903.55

1,243,881.96

2,557,000

2,455,000

รวมงบด้าเนินงาน

11,306,681.05

13,226,380.29

17,285,000

17,440,000

22,437.9

0

0

0 %

0

17,500

17,500

0

0 %

0

43,902.1

0

0

0 %

0

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า 12 หลัก

0

0

0

100 %

3,500

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า 14 หลัก

0

0

0

100 %

28,000

เครื่องเจาะกระดาษ

7,992.9

7,992.9

0

0 %

0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล

449,935

0

0

0 %

0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล

0

0

0

100 %

1,600,000

9,972.4

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เก้าอี้แบบบุนวม 5 ล้อ
เก้าอี้ส้านักงาน
เครื่องค้านวณเลข 14 หลัก

59

เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์
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เครื่องโทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว

0

7,469.67

0

0 %

0

เครื่องโทรสาร

0

26,750

0

0 %

0

เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น

0

74,900

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน

0

43,335

0

0 %

0

412,200

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล

0

178,900

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

99,296

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด

9,993.8

44,972.1

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน

4,996.9

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไมน้อย
กวา 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55 ซม.

0

31,458

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดไมน้อย
กวา ลึก 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 84 ซม.

0

64,959.7

0

0 %

0

3,258.91

0

0

0 %

0

3,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง 16 บาน

0

0

0

100 %

80,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง 8 บาน

0

0

0

100 %

50,000

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

39,500

34,999.7

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น

4,996.9

79,950.4

0

0 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์

18,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดฝังฝ้า
4 ทิศทาง

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานกระจก
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานทึบ
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โต๊ะเครื่องพิมพ์ดีด

4,996.9

0

0

0 %

0

โต๊ะท้างาน

10,000

10,000

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

0

5,885

0

0 %

0

21,956.4

0

0

100 %

36,000

โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย

0

7,982.2

0

0 %

0

รถเข็นพื้นเหล็กพับได้

0

0

0

100 %

3,500

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1,285,000

0

0

0 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

770,000

0

0

0 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4
ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

802,000

0

0

0 %

0

0

14,980

0

0 %

0

กล้องดิจิตอล

0

120,000

0

0 %

0

กล้องถายรูปดิจิตอล

0

0

0

100 %

80,000

จอแสดงผลข้อมูล ขนาด 50 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ควบคุม

75,000

0

0

0 %

0

โดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์

55,000

0

0

0 %

0

โต๊ะเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก
ที่วางหนังสือพิมพ์
โทรศัพท์พื้นฐาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

61
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องท้าน้้าร้อน –น้้าเย็น แบบตอทอ
ขนาด 2 ก๊อก

19,900

0

0

0 %

0

9,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

220,800

75,600

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

431,200

393,600

0

100 %

295,200

35,800

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

0

0

100 %

366,400

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี

30,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี

0

0

0

100 %

15,000

7,800

0

0

0 %

0

0

17,800

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ส้ารวจ
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด้า
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 1
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

150,000

0

0

0 %

0

9,990

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า

0

0

0

100 %

13,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

100 %

8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

0

0

0

100 %

60,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2

0

0

0

100 %

27,000

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

44,510

35,000

0

100 %

42,500

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

18,000

0

0

0 %

0

สแกนเนอร์ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่1

0

0

0

100 %

187,000

รวมค่าครุภัณฑ์

5,055,640.11

1,393,330.67

0

2,956,000

รวมงบลงทุน

5,055,640.11

1,393,330.67

0

2,956,000

รวมงานบริหารงานคลัง

43,041,164.16

41,725,024.96

55,189,000

52,181,800

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ Network
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

538,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

276,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

0

0

0

814,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

814,000

คาเบี้ยประชุม

0

0

0

100 %

5,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

36,000

0

0

0

100 %

18,000

0

0

0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

80,000

0

0

0

100 %

5,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

59,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

วัสดุส้านักงาน

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

155,000

รวมงบด้าเนินงาน

0

0

0

429,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

1,243,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

151,209,927.86

151,090,848.28

436,711,700

240,464,400

2,564,972

2,707,880

4,300,000

-27.98 %

3,096,700

0

0

10,000

-28 %

7,200

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

215,000

ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

65

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
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ปี 2565

30,822

42,000

60,000

-30 %

42,000

1,747,440

1,579,710

2,450,000

-22.22 %

1,905,700

18,540

13,500

34,000

-4.71 %

32,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

4,361,774

4,343,090

6,854,000

5,084,000

รวมงบบุคลากร

4,361,774

4,343,090

6,854,000

5,084,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

1,000

900 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

20,000

96,000

35.42 %

130,000

0

0

0

100 %

40,000

42,300

49,800

137,000

1,307

249,193.8

300,000

0 %

300,000

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน

744,744.16

0

1,000,000

0 %

1,000,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

75,496

46,500

300,000

0 %

300,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

180,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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ปี 2565

โครงการ"เทศบาลนครนนทบุรีโปรงใสหาง
ไกลผลประโยชน์ทับซ้อน"

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครอง

0

0

300,000

0 %

300,000

โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540

0

0

300,000

0 %

300,000

เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญา

0

0

50,000

0 %

50,000

0

4,488.65

50,000

0 %

50,000

821,547.16

300,182.45

2,800,000

วัสดุส้านักงาน

74,949

23,795

200,000

0 %

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,137.5

0

5,000

0 %

5,000

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

1,958.1

3,424

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

13,451.6

11,798.2

50,000

0 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

1,000

0 %

1,000

125,852.3

157,471.9

200,000

0 %

200,000

รวมค่าวัสดุ

220,348.5

196,489.1

511,000

511,000

รวมงบด้าเนินงาน

1,084,195.66

546,471.55

3,448,000

3,491,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด้า)

0

78,000

0

0 %

0

15,750

0

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

45,000

0

0 %

0

ตู้ไม้บานเลื่อน

0

30,500

0

0 %

0

รถเข็นอเนกประสงค์ แบบพับเก็บได้

0

5,500

0

0 %

0

0

20,599.64

0

0 %

0

308,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

30,800

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี

45,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวด้าชนิด
Network แบบที่1

31,600

0

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA

22,500

0

0

0 %

0

เครื่องท้าลายเอกสารแบบตัดตรง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 39/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562
สแกนเนอร์ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

18,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

471,650

179,599.64

0

0

รวมงบลงทุน

471,650

179,599.64

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

5,917,619.66

5,069,161.19

10,302,000

8,575,000

2,952,251

3,064,740

4,350,000

-14.9 %

3,701,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

41,910

36,290

140,000

-71 %

40,600

เงินประจ้าต้าแหนง

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

610,260

365,340

400,000

3 %

412,000

3,357,920

3,310,543

4,500,000

-13.3 %

3,901,700

156,116

111,944

190,000

-50.32 %

94,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

7,136,457

6,906,857

9,598,000

8,168,500

รวมงบบุคลากร

7,136,457

6,906,857

9,598,000

8,168,500

0

0

0

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
100 %

2,000,000
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,041,760

624,420

600,000

140 %

1,440,000

0

0

204,000

0 %

204,000

0

0

0

100 %

138,600

1,087,310

699,120

904,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

999,900

270,000

11.11 %

300,000

คาจัดท้าประกันภัยทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

50,000

จ้างเหมาดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

0

0

0

100 %

6,000,000

จ้างเหมาดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

0

0

6,000,000

-100 %

0

50,500

69,000

200,000

0 %

200,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

3,782,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

861,623.66

133,373.48

1,000,000

912,123.66

1,202,273.48

7,470,000

88,716.6

107,988.2

600,000

-83.33 %

100,000

0

19,500

5,000

900 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

116,265.4

64,519.4

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

398,818.72

340,940.67

500,000

0 %

500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

5,000

900 %

50,000

82,383.58

74,876.46

220,000

36.36 %

300,000

497,600

497,400

100,000

0 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

1,183,784.3

1,105,224.73

1,640,000

1,310,000

รวมงบด้าเนินงาน

3,183,217.96

3,006,618.21

10,014,000

12,642,600

1. ตู้ไม้ใสเอกสาร

0

206,250

0

0 %

0

2. ตู้ไม้ใสเอกสาร

0

112,500

0

0 %

0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว -ด้า)

0

0

0

100 %

200,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2565
1,000,000
7,550,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องท้าลายเอกสาร แบบตัดตรง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

66,600

0

0

0

100 %

451,500

0

10,486

0

0 %

0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

0

0

0

100 %

17,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

0

0

0

100 %

20,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวนมกุฎ
รมยสราญ

0

0

0

100 %

30,000,000

กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตาม
จุดตาง ๆ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

50,000,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

329,236

50,000,000

67,718,100

รวมงบลงทุน

0

329,236

50,000,000

67,718,100

รวมงานเทศกิจ

10,319,674.96

10,242,711.21

69,612,000

88,529,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมติด
ตั้งกลองท้ายรถ และไฟวับวาบ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรโขงแบบมือถือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

6,257,071

6,022,062

7,800,000

-27.11 %

5,685,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

47,900

30,000

140,000

-13.79 %

120,700

เงินประจ้าต้าแหนง

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

719,460

749,940

800,000

3.73 %

829,800

6,794,152

6,717,460

8,500,000

5.79 %

8,992,200

722,318

631,050

950,000

-10.65 %

848,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

14,558,901

14,168,512

18,208,000

16,494,700

รวมงบบุคลากร

14,558,901

14,168,512

18,208,000

16,494,700

0

0

80,000

0 %

80,000

210,200

144,560

500,000

0 %

500,000

0

0

0

100 %

78,800

271,500

195,140

680,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

658,800
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

200,000

-95 %

10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

89,500

198,500

300,000

-16.67 %

250,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

193,500

37,800

0

0 %

0

0

0

200,000

-50 %

100,000

75,669.5

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

0

0

600,000

0 %

600,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

223,174.5

0

0

0 %

0

1,306,965.41

523,160.45

2,000,000

-50 %

1,000,000

1,888,809.41

759,460.45

3,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัย
เทศบาล
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยใน
เขตเทศบาล

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,160,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

48,772.93

29,099.72

100,000

-40 %

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

95,736.11

23,486.5

100,000

0 %

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

12,283.6

46,165

60,000

-50 %

30,000

วัสดุกอสร้าง

6,913.27

7,591.65

20,000

-50 %

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

264,476.2

421,504.2

500,000

0 %

500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

897,942.23

701,226.34

1,400,000

-28.57 %

1,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

80,000

193,530.5

200,000

0 %

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

44,137.5

36,915

70,000

-57.14 %

30,000

363,463.25

248,186.5

500,000

0 %

500,000

รวมค่าวัสดุ

1,813,725.09

1,707,705.41

2,955,000

2,435,000

รวมงบด้าเนินงาน

3,974,034.5

2,662,305.86

7,135,000

5,253,800

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

0

0

0

100 %

263,600

0

0

0

100 %

337,200

วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

75

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รถยนต์ดับเพลิง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

18,000,000

-22.22 %

14,000,000

0

0

1,200,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

0

98,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

7,500

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

7,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

113,400

19,200,000

14,600,800

รวมงบลงทุน

0

113,400

19,200,000

14,600,800

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18,532,935.5

16,944,217.86

44,543,000

36,349,300

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

34,770,230.12

32,256,090.26

124,457,000

133,453,500

7,806,158

7,246,169

10,000,000

-20.89 %

7,911,000

367,604.52

209,820

684,800

-64.27 %

244,700

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เบาะลมชวยชีวิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินประจ้าต้าแหนง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

406,153

273,600

550,000

-54.78 %

248,700

5,089,430

4,883,360

7,000,000

-14.79 %

5,964,800

157,135

120,960

205,000

-31.37 %

140,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

13,826,480.52

12,733,909

18,439,800

14,509,900

รวมงบบุคลากร

13,826,480.52

12,733,909

18,439,800

14,509,900

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

100,000

-50 %

50,000

คาเชาบ้าน

0

72,000

324,000

17.28 %

380,000

0

0

0

100 %

80,000

23,700

126,300

524,000

7,704

0

50,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

520,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

80,887.88

254,585

400,000

-37.5 %

250,000

123,027.89

195,412.65

500,000

-40 %

300,000

211,619.77

449,997.65

950,000

332,130.5

209,250.5

300,000

0 %

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

19,820

8,790

30,000

0 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

30,512

30,000

0 %

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

35,400

32,400

80,000

0 %

80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

737,575.6

401,515.6

450,000

-33.33 %

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

19,500

4,805

30,000

0 %

30,000

238,021.5

249,661.9

300,000

-33.33 %

200,000

1,432,447.6

936,935

1,220,000

0

0

1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

1,000

1,000

รวมงบด้าเนินงาน

1,667,767.37

1,513,232.65

2,695,000

2,091,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

600,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

970,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์

0 %

1,000
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
0

16,800

0

0 %

0

เครื่องเข้าเลม

0

17,500

0

0 %

0

เครื่องเคลือบบัตร

0

4,900

0

0 %

0

8,000

8,000

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก

16,200

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา
(กว้างXสูงXลึก) 90 x180x45 ซม.

16,200

0

0

0 %

0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

0

10,000

0

0 %

0

ตู้เหล็กบานทึบ

0

5,500

0

0 %

0

ตู้เหล็กบานเปิด แบบ 2 บาน

0

5,500

0

0 %

0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไมน้อยกวา
179 x 40 x 88 ซม.

0

34,200

0

0 %

0

โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี้

33,000

0

0

0 %

0

โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี้

7,500

0

0

0 %

0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้

0

5,800

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

0

12,000

0

0 %

0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว

0

15,300

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบโลง
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กระดาน Flipboard
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง

5,000

0

0

0 %

0

0

26,400

0

0 %

0

0

328,000

0

0 %

0

306,500

0

0

0 %

0

0

37,300

0

0 %

0

148,500

0

0

0 %

0

24,000

44,100

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

564,900

571,300

0

0

รวมงบลงทุน

564,900

571,300

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

16,059,147.89

14,818,441.65

21,134,800

16,600,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไมน้อยกวา 3,000 ANSI Lumens
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับ
งานส้านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)
เครื่องส้ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

44,251,471

45,061,420

49,136,100

-3 %

47,661,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,151,558

3,795,087.75

3,425,200

14.86 %

3,934,300

เงินวิทยฐานะ

5,128,215

5,054,426

5,139,200

23.22 %

6,332,300

880,860

630,540

682,600

2.55 %

700,000

18,549,634

18,121,374

23,753,100

-10 %

21,377,400

1,503,852

1,404,045

2,133,900

-23.28 %

1,637,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

74,465,590

74,066,892.75

84,270,100

81,642,500

รวมงบบุคลากร

74,465,590

74,066,892.75

84,270,100

81,642,500

79,400

49,900

135,400

37.22 %

185,800

0

0

0

100 %

129,800

163,000

84,500

379,600

คาจ้างลูกจ้างประจ้า
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

315,600
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รวมค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

398,704.4

352,000

1,100,000

-45.45 %

600,000

คาจ้างเหมาบริการดูแลทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นครนนท์ 12 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

0

0

0

100 %

429,600

โครงการจัดท้าเว็บไซต์ ส้านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000

216,026

424,410

400,000

-50 %

200,000

โครงการขับเคลื่อนการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น
(School Based Management for
Local Development: SBMLD)

0

0

0

100 %

100,000

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0

0

150,000

-33.33 %

100,000

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

18,200

114,600

0

0 %

0

1,434,848.6

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการเข้ารวมนิทรรศการทางการศึกษา
เทศบาล
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ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

400,000

-75 %

100,000

โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดี
เดน

143,930

19,750

0

0 %

0

0

0

369,000

-100 %

0

0

600,000

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันครู

83,450

88,100

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันครู

0

0

100,000

-50 %

50,000

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา

0

0

120,000

-100 %

0

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา

72,723

45,620

0

0 %

0

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก

73,858

86,000

0

0 %

0

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก

0

0

0

100 %

100,000

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการคัดเลือกบุคลากร ทางการศึกษาดี
เดน
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โครงการพัฒนาการบริหารงาน วิชาการ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

0

0

70,000

42.86 %

100,000

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง

39,185.7

181,129

0

0 %

0

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการส
อน

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการส
อน

32,231

71,567

0

0 %

0

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการส
อน

0

0

0

100 %

100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง "การ
จัดเก็บผลงาน"

0

20,237

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคคล
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

120,542

0

0

0 %

0

0

53,400

0

0 %

0

โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3
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โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัย

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัย

0

0

0

100 %

100,000

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัย

202,165

131,745

0

0 %

0

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

90,150

0

0

0 %

0

0

0

100,000

0 %

100,000

31,690

0

0

0 %

0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ

4,326,640

71,502.75

0

0 %

0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ

0

0

0

100 %

5,000,000

213,844

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการสงเสริมโรงเรียนคุณธรรม

0

0

0

100 %

50,000

โครงการโรงเรียนโปรงใส
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โครงการศึกษาเรียนรู้สูโลกกว้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

24,251,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

27,269,200

25,817,140

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

25,808,000

-100 %

0

โครงการอบรมกฏหมายส้าหรับพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้อง

0

22,285

0

0 %

0

166,035.2

619,330.02

880,000

-20.45 %

700,000

34,933,422.9

28,718,815.77

29,947,000

วัสดุส้านักงาน

598,568.29

599,718

600,000

0 %

600,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

159,935.82

159,400

160,000

0 %

160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

249,952.3

419,943.85

500,000 4,828.42 %

24,642,100

คาอาหารเสริม (นม)

26,585,914.34

26,394,429.26

27,342,300

-100 %

0

119,884.35

122,046.9

150,000

33.33 %

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

20,565.4

15,800

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0

66,337.2

650,000

-15.38 %

550,000

116,401.6

79,986

120,000

0 %

120,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

32,881,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุการเกษตร

149,975

143,930

150,000

0 %

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

59,928.8

59,959.3

70,000

0 %

70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

459,828

359,522

400,000

0 %

400,000

118,272.75

154,492

155,000

0 %

155,000

947,546.8

797,122

980,000

0 %

980,000

1,599,999.24

1,308,950

900,000

-44.44 %

500,000

31,186,772.69

30,681,636.51

32,377,300

4,945,413.83

3,690,243.53

4,000,000

37.5 %

5,500,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

667,423.9

445,332.7

850,000

0 %

850,000

คาบริการโทรศัพท์

38,187.54

9,086.54

50,000

0 %

50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

28,743.29

76,164.28

100,000

150 %

250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,679,768.56

4,220,827.05

5,000,000

6,650,000

รวมงบด้าเนินงาน

71,962,964.15

63,705,779.33

67,703,900

68,574,100

0

11,500

0

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

28,727,100

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
(1)เครื่องดูดฝุ่น

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

(10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน ขนาดไมน้อยกวา 36,000 BTU
พร้อมติดตั้ง

0

764,816

0

0 %

0

(3) พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

0

88,200

0

0 %

0

(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน (ระบบ Inverter)

0

107,652

0

0 %

0

75,000

0

0

0 %

0

107,997.24

0

0

0 %

0

ชั้นวางของ 12 ชอง

14,600

0

0

0 %

0

ชั้นวางของไม้แบบโชว์ปก ชอง 2 บานเปิด
ส้าหรับเก็บของ

13,800

0

0

0 %

0

ชั้นวางของเลน

19,800

0

0

0 %

0

ชั้นวางไม้ 6 ชอง

10,000

0

0

0 %

0

ชั้นวางรองเท้า

17,700

0

0

0 %

0

ซุ้มพระ

133,750

0

0

0 %

0

ตู้เก็บของ

40,000

0

0

0 %

0

ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 4 บานเปิด

22,000

0

0

0 %

0

ตู้เหล็ก บานเปิด 2 บาน

26,700

0

0

0 %

0

9,600

0

0

0 %

0

29,700

0

0

0 %

0

เก้าอี้เบาะนวม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

29,700

0

0

0 %

0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้

7,500

0

0

0 %

0

โต๊ะส้าหรับวางคอมพิวเตอร์

4,000

0

0

0 %

0

โต๊ะหมูบูชา หมู 9 หน้า 9

8,500

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

6,422,000

11,800

0

0

0 %

0

โต๊ะเลนน้้าพร้อมอุปกรณ์

4,400

0

0

0 %

0

โต๊ะเลนน้้าสวนสนุกหรรษา พร้อมอุปกรณ์

5,400

0

0

0 %

0

89,250

0

0

0 %

0

0

40,000

0

0 %

0

(1) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง

0

250,000

0

0 %

0

(2) เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง

0

87,371

0

0 %

0

0

168,000

0

0 %

0

15,900

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์การศึกษา
จอ Interactive Presenter พร้อมติดตั้ง
โต๊ะเลนทราย

โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป

89

(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

27,500

0

0

0 %

0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

12,500

0

0

0 %

0

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

15,800

0

0

0 %

0

15,300

0

0

0 %

0

คลูเลอร์สแตนเลส ขนาด 45 ซม.

9,700

0

0

0 %

0

เครื่องกรองน้้า

8,900

0

0

0 %

0

เครื่องซักผ้า

17,900

0

0

0 %

0

ฉากกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไมน้อย
กวา 4.50 X 2.60 เมตร

15,600

0

0

0 %

0

ตะแกรงสแตนเลส แบบ 4 ชั้น

17,000

0

0

0 %

0

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต

17,000

0

0

0 %

0

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

14,700

0

0

0 %

0

เตียงนอนส้าหรับเด็กเล็ก

302,400

0

0

0 %

0

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง

378,000

0

0

0 %

0

9,400

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 1.80 X 2.20 เมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 2.00 X 2.23 เมตร

5,200

0

0

0 %

0

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 2.10 X 1.65 เมตร

16,800

0

0

0 %

0

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 2.70 X 2.20 เมตร

6,500

0

0

0 %

0

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์และคาติดตั้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 2.00 X 2.20 เมตร

15,000

0

0

0 %

0

เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 1 x ยาว 2
เมตร สูง 3 นิ้ว

0

48,100

0

0 %

0

เบาะกระโดดสูง ขนาด กว้าง 2 x ยาว 2
เมตร สูง 0.50 เมตร

0

67,000

0

0 %

0

สตาร์ทติงบ๊อก

0

64,000

0

0 %

0

เสาประตูฟุตบอลโครงเหล็ก

0

16,500

0

0 %

0

ระนาดทุ้ม

0

32,500

0

0 %

0

ระนาดเอก

0

32,500

0

0 %

0

230,600

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

71,500

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

1,512,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านัก
งาน*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)

0

1,312,000

0

0 %

0

29,900

0

0

0 %

0

0

186,000

0

0 %

0

1,934,297.24

4,788,139

0

180,000

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

2,114,297.24

4,788,139

0

6,422,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด้า ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)
เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมค่าครุภัณฑ์

6,422,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ต้าบลบางเขน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

42,168,000

0

0

0 %

0

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าทั้งระบบภายในโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

0

0

1,657,000

-100 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา)

0

0

0

100 %

40,744,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0

41,334,000

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

45,456,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

3,345,000

รวมเงินอุดหนุน

42,168,000

41,334,000

47,113,000

44,089,200

รวมงบเงินอุดหนุน

42,168,000

41,334,000

47,113,000

44,089,200

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าทั้งระบบภายใน โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1วัดท้ายเมือง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาโทรศัพท์ค้างจาย

0

10,286.42

0

0 %

0

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าเนินการพัฒนา
ระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

0

5,006,700

0

0 %

0

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าเนินการพัฒนา
ระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

17,000,000

5.88 %

18,000,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

5,016,986.42

17,000,000

18,000,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

5,016,986.42

17,000,000

18,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

190,710,851.39

188,911,797.5

216,087,000

218,727,800

15,073,073

15,349,476

18,264,300

-10.65 %

16,320,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

1,026,560

1,184,009

1,669,200

-10 %

1,502,200

เงินวิทยฐานะ

1,722,710

1,771,253

2,089,200

13.25 %

2,366,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

5,718,008

5,971,265

7,000,000

20.28 %

8,419,900

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
110.59 %

ปี 2565

170,540

153,803

169,000

355,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

23,710,891

24,429,806

29,191,700

28,964,000

รวมงบบุคลากร

23,710,891

24,429,806

29,191,700

28,964,000

344,200

299,350

600,000

344,200

299,350

600,000

2,349,400

2,151,244.8

111,000

-32.43 %

75,000

คาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

0

0

0

100 %

4,950,400

คาจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว)

0

0

4,884,100

-100 %

0

35,850

76,150

200,000

10 %

220,000

1,247,381

1,032,880

0

0 %

0

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

-16.67 %

500,000
500,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการเข้าคายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ
รุนใหญ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการเข้าคายลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุน
ใหญ

0

0

0

100 %

1,000,000

โครงการเข้ารวมนิทรรศการทางการศึกษา
เทศบาล

0

0

0

100 %

1,000,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

100 %

200,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี

431,397

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย

1,998,326.8

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย

0

0

0

100 %

500,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,000,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

4,266,851.43

4,114,418.98

0

0 %

0

โครงการแขงขันคนเกงระดับประเทศ

0

0

0

100 %

100,000

โครงการแขงขันคนเกงระดับประเทศ

56,954

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

0

0

30,000

400 %

150,000

โครงการแขงขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

116,073

0

0

0 %

0
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

100,000

0

0 %

0

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

62,780

53,705

0

0 %

0

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

0

0

80,000

0 %

80,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส้าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและ ภายนอกประเทศ

0

0

2,000,000

-50 %

1,000,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส้าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

1,192,740

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุม
สาระการเรียนรู้

639,989

301,885

0

0 %

0

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุม
สาระการเรียนรู้

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษา

0

0

50,000

200 %

150,000

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

33,837

81,669

0

0 %

0
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โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการพัฒนาสงเสริมทักษะทางด้านกีฬา
มุงสูสากล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

219,780

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้

21,405

23,226

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้

0

0

90,000

11.11 %

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

5,903,600

-100 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

7,126,877

6,342,001

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)

0

0

0

100 %

5,391,600

โครงการอาหารกลางวัน

0

0

17,000,000

-41.18 %

10,000,000

โครงการอาหารกลางวัน

16,141,000

15,978,000

0

0 %

0

176,202.99

236,414.45

470,000

-25.53 %

350,000

36,116,844.22

30,491,594.23

31,918,700

วัสดุส้านักงาน

299,281

299,997

300,000

0 %

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

99,942.1

99,957

100,000

0 %

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

149,990.25

565,542.06

300,000

466.67 %

1,700,000

คาอาหารเสริม (นม)

0

866,143.2

1,400,000

-100 %

0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

26,767,000

ค่าวัสดุ
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ปี 2562
วัสดุกอสร้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

59,990.84

48,940.5

60,000

0 %

60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

92,200

16,038

100,000

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0

87,178.1

400,000

0 %

400,000

99,950

117,546

100,000

0 %

100,000

100,000

99,822

100,000

0 %

100,000

59,970

39,206.4

60,000

0 %

60,000

505,094

399,520

400,000

0 %

400,000

199,209.91

198,481

200,000

25 %

250,000

159,601

159,995

160,000

0 %

160,000

798,773.71

547,959

800,000

0 %

800,000

0

0

0

100 %

70,000

2,624,002.81

3,546,325.26

4,480,000

คาไฟฟ้า

0

710,190.12

1,200,000

8.33 %

1,300,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

0

115,251.36

200,000

25 %

250,000

คาบริการโทรศัพท์

0

6,186.74

5,000

100 %

10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

3,156.5

20,000

300 %

80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

834,784.72

1,425,000

1,640,000

รวมงบด้าเนินงาน

39,085,047.03

35,172,054.21

38,423,700

33,507,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมค่าวัสดุ

4,600,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
(1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

0

50,000

0

0 %

0

(2) ตู้เก็บอุปกรณ์

0

50,000

0

0 %

0

51,600

0

0

0 %

0

0

60,000

0

0 %

0

34,000

0

0

0 %

0

(4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้

0

308,000

0

0 %

0

(5) เครื่องขัดพื้น

0

19,500

0

0 %

0

0

15,000

0

0 %

0

19,900

0

0

0 %

0

115,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

2,145,800

51,000

0

0

0 %

0

0

69,000

0

0 %

0

(3) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู
(3) ตู้ไม้ 9 ชอง
(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง

ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ชุดทดลองถาดคลื่น
กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด
กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง พร้อมอุปกรณ์
จัดท้าระบบการจัดการเรียนการสอนออ
นไลน์ ส้าหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา
6
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษา
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปัຕมน้้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0

84,000

0

0 %

0

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

26,000

0

0

0 %

0

(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ

0

19,000

0

0 %

0

(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์

0

37,500

0

0 %

0

29,900

0

0

0 %

0

(1) เครื่องชั่งน้้าหนักระบบสปริงพร้อมชุด
เครื่องวัดสวนสูง

0

9,900

0

0 %

0

(2) เครื่องวัดความจุปอด

0

9,900

0

0 %

0

(3) เครื่องวัดความออนตัวด้านหน้า

0

3,000

0

0 %

0

(1) อางล้างชามสแตนเลส แบบหลุมและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

0

120,000

0

0 %

0

(2) ตู้แชอาหาร แบบ 4 ประตู

0

131,000

0

0 %

0

(3) เตียง 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์

0

318,800

0

0 %

0

(4) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด

0

578,870

0

0 %

0

(4) กล้องฉายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
(DSLR)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

101
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ครุภัณฑ์กีฬา
จักรยานฟิตเนส

0

95,000

0

0 %

0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล

71,400

0

0

0 %

0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

0

45,798.14

0

0 %

0

7,800

0

0

0 %

0

(2) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0

5,799.4

0

0 %

0

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

30,072.35

0

0 %

0

230,600

0

0

0 %

0

(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด้า
(18 หน้า/นาที)

0

5,198.06

0

0 %

0

(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)

0

229,583.48

0

0 %

0

(6) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

17,489.15

0

0 %

0

637,200

2,312,410.58

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รวมค่าครุภัณฑ์

2,145,800
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รวมงบลงทุน

637,200

2,312,410.58

0

2,145,800

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

63,433,138.03

61,914,270.79

67,615,400

64,616,800

829,140

870,660

1,800,000

-44.01 %

1,007,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

เงินประจ้าต้าแหนง

0

0

48,000

-88.75 %

5,400

557,640

757,320

1,140,500

-9.1 %

1,036,700

19,620

14,700

15,000

-35.33 %

9,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

1,406,400

1,642,680

3,033,500

2,059,600

รวมงบบุคลากร

1,406,400

1,642,680

3,033,500

2,059,600

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

0

100 %

25,000

0

21,500

41,000

งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

26,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

919,656

907,500

10,000

200 %

30,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

0

0

0

100 %

1,000,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

0

0

990,000

-100 %

0

คาใช้จายเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแกเด็กด้อยโอกาส

0

0

12,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

100,000

-50 %

50,000

โครงการครอบครัวสุขใจขยับวัยชิดกัน

0

0

0

100 %

500,000

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,585

0

0

0 %

0

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

0

2,085,868.45

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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ปี 2565

0

0

0

100 %

2,500,000

โครงการเด็กไทยใสใจการอาน

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการเด็กไทยใสใจการอาน

0

30,140

0

0 %

0

โครงการพัฒนาการบริหารงาน การศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาการบริหารงานการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย

0

22,920

0

0 %

0

โครงการพัฒนาการบริหารงานนอกระบบ
และตามอัธยาศัย

23,735

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมุง
สูอาชีพ

0

70,202

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมุง
สูอาชีพ

0

0

100,000

-100 %

0

62,530

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

40,000

2,129,618.6

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการ เรียนรู้เด็กและ
เยาวชน

23,415

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31,280

30,165

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นแหลง
เรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการวันเด็กแหงชาติ
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

0

0

0

100 %

40,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เพื่อ ประชาชนสู
ยุคดิจิตอล

0

0

0

100 %

70,000

โครงการสงเสริมชุมชนรักการอาน

0

0

0

100 %

40,000

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเด็ก
ด้อยโอกาส

0

0

0

100 %

12,000

โครงการสร้างเครือขาย ในการพัฒนาเด็ก
ด้อยโอกาส

0

0

0

100 %

40,000

โครงการสร้างเครือขายในการจัดการศึกษา
แกเด็กด้อยโอกาส

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการสร้างเครือขายในการจัดการศึกษา
แกเด็กด้อยโอกาส

35,946

0

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชน

0

34,539

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชน

0

0

70,000

-100 %

0

โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์

0

0

50,000

0 %

50,000

25,787

23,968

200,000

0 %

200,000

3,272,552.6

3,205,302.45

1,932,000

72,917

87,333

100,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,572,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

-20 %

80,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,810

0

5,000

-40 %

3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

9,718

4,990

5,000

0 %

5,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุการเกษตร

0

8,610

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

1,000

0 %

1,000

61,990

0

80,000

0 %

80,000

79,801.5

76,603.8

110,000

-9.09 %

100,000

229,236.5

177,536.8

311,000

403,780.81

407,474.16

600,000

16.67 %

700,000

0

0

2,000

0 %

2,000

7,196.88

1,590.26

3,000

0 %

3,000

0

4,173

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

410,977.69

413,237.42

615,000

715,000

รวมงบด้าเนินงาน

3,912,766.79

3,817,576.67

2,899,000

5,592,000

7,000

0

0

0 %

0

32,400

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

279,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
(10) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น

107

(1) พัดลมชนิดตั้งพื้น
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(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2
บานเปิด

5,400

0

0

0 %

0

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก

6,000

0

0

0 %

0

(7) ชั้นวางหนังสือพิมพ์แบบแครหนีบ

5,000

0

0

0 %

0

(8) โต๊ะคอมพิวเตอร์

58,800

0

0

0 %

0

(9) เก้าอี้ส้านักงาน

14,400

0

0

0 %

0

7,980

0

0

0 %

0

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

18,000

0

0

0 %

0

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

41,550

0

0

0 %

0

(3) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

15,000

0

0

0 %

0

(4) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

7,500

0

0

0 %

0

(5) ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น (Poster
Stand)

11,200

0

0

0 %

0

230,230

0

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องเลน ดีวีดี (DVD) Blu-ray
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

รวมค่าครุภัณฑ์

0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 79/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

230,230

0

0

0

รวมงานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ

5,549,396.79

5,460,256.67

5,932,500

7,651,600

รวมแผนงานการศึกษา

275,752,534.1

271,104,766.61

310,769,700

307,597,100

6,407,180

5,694,660

3,252,000

6.42 %

3,460,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

245,000

130,000

63,000

-22.54 %

48,800

เงินประจ้าต้าแหนง

317,000

193,000

156,000

-61.92 %

59,400

2,860,800

2,769,360

2,700,000

1.86 %

2,750,100

106,620

59,925

120,000

-47.75 %

62,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

9,936,600

8,846,945

6,291,000

6,381,700

รวมงบบุคลากร

9,936,600

8,846,945

6,291,000

6,381,700

0

0

48,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0 %

48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

140,487

60,600

73,000

0

0

10,000

0 %

10,000

32,800

89,600

100,000

400 %

500,000

0

0

0

100 %

100,000

32,800

89,600

110,000

238,817.5

200,279

250,000

0 %

250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,800

5,100

15,000

0 %

15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

26,462

10,703

50,000

0 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

5,345.92

8,290.4

34,000

635.29 %

250,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

25,000
73,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

610,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)

439,801.03

507,505.28

380,000

715,226.45

731,877.68

739,000

6,977.26

5,547.74

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

6,977.26

5,547.74

10,000

10,000

รวมงบด้าเนินงาน

895,490.71

887,625.42

932,000

1,768,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

10,832,090.71

9,734,570.42

7,223,000

8,149,700

6,435,241

6,426,071

10,700,000

-1.34 %

10,556,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

123,967

120,000

315,000

-29.52 %

222,000

เงินประจ้าต้าแหนง

168,000

168,000

258,000

-2.56 %

251,400

3,134,382

3,328,698

4,000,000

0.05 %

4,002,000

151,101

143,853

195,400

-19.91 %

156,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

10,012,691

10,186,622

15,468,400

15,188,100

รวมงบบุคลากร

10,012,691

10,186,622

15,468,400

15,188,100

รวมค่าวัสดุ

31.58 %

ปี 2565
500,000
1,075,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์

0 %

10,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

111
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

33,420

500,000

-20 %

400,000

คาเชาบ้าน

0

38,000

188,000

177.66 %

522,000

0

0

0

100 %

122,800

31,400

115,520

770,800

3,150,640.9

3,715,513.23

681,400

174.35 %

1,869,400

คาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
นครนนทบุรี

0

0

1,256,200

0 %

1,256,200

คาจ้างเหมาบริษัทเอกชน ดูแลรักษาความ
สะอาด ภายในและพื้นที่โดยรอบตัว อาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
นคร นนทบุรี

0

0

1,874,400

0 %

1,874,400

โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิว
ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

500,000

0 %

500,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

1,044,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

7,980

80,000

400 %

400,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

0

0

270,000

48.15 %

400,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

288,447.7

175,830.4

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหามลพิษทางน้้า

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหามลพิษทางน้้า

488,450

321,400

0

0 %

0

0

1,435,900

0

0 %

0

โครงการชุมชนคลองสวย น้้าใส

897,685.5

959,526.25

0

0 %

0

โครงการชุมชนคลองสวยน้้าใส

0

0

10,000

7,400 %

750,000

327,450

0

0

0 %

0

โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

0

0

635,000

18.11 %

750,000

โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

0

302,400

0

0 %

0

โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คู
คลอง

217,604

119,831.49

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟืຕนฟูและดูแล
ประชาชนกลุมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลนคร
นนทบุรี

โครงการชุมชนคาร์บอนต่้า(เขียวสด ลด
มลพิษ พิชิตพลังงาน)

113

20,460
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โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คู
คลอง

0

0

2,000

7,400 %

150,000

โครงการนครนนท์สูเมืองคาร์บอนต่้า

0

134,750

0

0 %

0

โครงการนครนนท์สูเมืองคาร์บอนต่้า (Low
Carbon City)

0

0

400,000

25 %

500,000

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไมติดตอ

1,358,340.9

66,450

0

0 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

0

0

1,000

9,900 %

100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

98,567

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0

0

100,000

35 %

135,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

158,236.59

64,847.4

0

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไมติดตอ

0

0

1,910,000

34.03 %

2,560,000

โครงการป้องกันและบ้าบัดการติดสารเสพ
ติด

0

0

1,070,000

-25.23 %

800,000

โครงการป้องกันและบ้าบัดการติดสารเสพ
ติด

995,160.6

945,531

0

0 %

0

โครงการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน้้าจาก
สถานประกอบการ

0

0

0

100 %

500,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร้าคาญ

0

0

70,000

114.29 %

150,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร้าคาญ

146,120.65

149,909.08

0

0 %

0
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โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตามพ
รบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

154,775.2

0

0 %

0

โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้า
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ
.2535

0

0

150,000

100 %

300,000

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

0

0

685,000

38.69 %

950,000

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

608,675.8

690,424.4

0

0 %

0

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้า (Low
Carbon School)

233,521.25

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยท้างาน

143,375

55,920

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยท้างาน

0

0

100,000

150 %

250,000

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผู้สูงอายุ

0

0

620,000

61.29 %

1,000,000

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผู้สูงอายุ

198,976

762,475.18

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก

0

0

80,000

0 %

80,000

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก

93,715.95

98,440

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียน

176,272.9

54,549.44

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียน

0

0

110,000

81.82 %

200,000

โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็ก
วัยเรียน

0

0

0

100 %

150,000

115
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โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็ก
วัยเรียน

63,000

98,975

0

0 %

0

โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม

128,200

0

0

0 %

0

โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม

0

0

0

100 %

300,000

โครงการสร้างจิตส้านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

0

0

5,000

8,900 %

450,000

โครงการสร้างจิตส้านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

376,768.75

96,300

0

0 %

0

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

2,059,683

2,162,347.18

0

0 %

0

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

0

0

2,150,000

13.02 %

2,430,000

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

0

0

20,000

400 %

100,000

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

71,122.38

53,811.1

0

0 %

0

496,609

100,152

500,000

60 %

800,000

12,971,474.07

12,728,038.35

13,780,000

77,603.89

190,000

470,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

20,705,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

0 %

470,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

37,912

19,980

80,000

0 %

80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

111,342

0

110,000

0 %

110,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

5,000

900 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0

0

90,000

0 %

90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

90,778.56

65,122.08

776,400

38.64 %

1,076,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

508,650

600,000

0 %

600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

37,263.82

455,000

0 %

455,000

317,636.45

821,015.9

2,596,400

4,423,749.58

3,613,758.84

4,000,000

-25 %

3,000,000

99,789.64

73,952.93

100,000

0 %

100,000

9,972.49

4,953.09

15,000

0 %

15,000

15,488.11

21,162.46

30,000

66.67 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,548,999.82

3,713,827.32

4,145,000

3,165,000

รวมงบด้าเนินงาน

17,869,510.34

17,378,401.57

21,292,200

27,856,200

6,000

0

0

รวมค่าวัสดุ

2,941,400

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
เก้าอี้

0 %

0
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ครุภัณฑ์ส้านักงาน
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เก้าอี้รับแขก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,000

0

0

0 %

0

30,000

0

0

0 %

0

197,950

0

0

0 %

0

48,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล

0

180,000

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

16,000

0

0

0 %

0

โต๊ะท้างาน 3 ลิ้นชัก

71,400

0

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

50,000

0

0

0 %

0

29,960

0

0

0 %

0

เครื่องขยายเสียงแบบโทรโขง

0

7,800

0

0 %

0

เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ตู้ล้าโพงแบบ
ลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย

0

10,000

0

0 %

0

26,800

0

0

0 %

0

กล้องถายภาพความร้อนส้าหรับตรวจวัด
อุณหภูมิรางกายบุคคล (Thermal Imager)

0

0

1,345,000

-100 %

0

เครื่องชั่งน้้าหนักเด็กทารก พร้อมที่วัดสวน
สูง แบบดิจิตอล

0

5,000

0

0 %

0

เครื่องชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล

0

6,000

0

0 %

0

เก้าอี้ส้านักงาน
เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด้า)
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ พร้อมล้าโพง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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เครื่องชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
สวนสูง

0

40,000

0

0 %

0

เครื่องตรวจวัดเสียง

0

425,860

0

0 %

0

เครื่องมือวัดความเข้มของแสงสวาง แบบพก
พา ดิจิตอล

0

16,692

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ

0

35,000

0

0 %

0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ

0

140,000

0

0 %

0

50,000

0

0

0 %

0

เก้าอี้นวดไฟฟ้า

0

371,290

0

0 %

0

เครื่อง Multi Gym 3 Station Leg Press

0

34,240

0

0 %

0

จักรยานนั่งตรง

0

94,160

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

529,110

1,366,042

1,345,000

0

รวมงบลงทุน

529,110

1,366,042

1,345,000

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องท้าน้้าร้อน น้้าเย็น แบบถังน้้าอยูด้าน
ลาง
ครุภัณฑ์กีฬา
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนิน
การในสถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดนนทบุรี

0

23,750,000

0

0 %

0

โครงการเงินอุดหนุนส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรีตามโครงการขอรับการอุด
หนุนงบประมาณด้าเนินการรักษาพยาบาล
ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม จังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6)

0

0

15,000,000

-100 %

0

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณ
สุข

0

0

1,860,000

0 %

1,860,000

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณ
สุข

0

1,420,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

25,170,000

16,860,000

1,860,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

25,170,000

16,860,000

1,860,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 91/172

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

28,411,311.34

54,101,065.57

54,965,600

10,996,776

11,550,066

14,520,000

-1.13 %

14,356,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

808,800

814,204

1,400,000

-31.14 %

964,000

เงินประจ้าต้าแหนง

562,800

529,386

525,600

1.03 %

531,000

7,677,421

7,431,302

8,100,000

2.7 %

8,318,800

659,100

558,119

630,000

-15.43 %

532,800

เงินเดือนพนักงานถายโอน

0

0

0

100 %

8,068,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานถายโอน

0

0

0

100 %

1,712,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

20,704,897

20,883,077

25,175,600

34,484,900

รวมงบบุคลากร

20,704,897

20,883,077

25,175,600

34,484,900

14,655,240

18,826,009

22,300,000

17.04 %

26,100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

1,500,000

0 %

1,500,000

คาเชาบ้าน

0

49,000

180,000

0 %

180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
44,904,300

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

14,733,140

18,977,709

24,119,400

2,943,477

3,320,665.02

1,160,000

-36.21 %

740,000

คาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถาน
ที่ราชการประจ้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4
แหง

0

0

1,800,000

0 %

1,800,000

คาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
สวนใหญ

0

0

0

100 %

500,000

คาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6
สนามบินน้้า

0

0

960,000

0 %

960,000

207,778

117,398

280,000

42.86 %

400,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

204,400
27,984,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

632,760

988,720

0

0 %

0

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยประจ้าชุมชน
(Community Isolation) เทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

10,000,000

-100 %

0

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยประจ้าชุมชน
(Community Isolation) เทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

100 %

10,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟืຕนฟูและดูแล
ประชาชนกลุมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม ปี
งบประมาณ 2564 - 2565 เทศบาลนคร
นนทบุรี

0

0

0

100 %

30,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟืຕนฟูและดูแล
ประชาชนกลุมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม
เทศบาลนครนนทบุรี ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5)

0

0

25,000,000

-20 %

20,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟืຕนฟูและดูแล
ประชาชนกลุมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ปีงบ
ประมาณ 2564 เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

30,000,000

-100 %

0

123

โครงการจัดตั้งระบบบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน เทศบาลนครนนทบุรี
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โครงการจัดท้าระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(Data Center) ด้านสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

300,000

โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ "
มหกรรมสุขภาพ เพื่อประชาชน"

0

0

300,000

66.67 %

500,000

75,170

177,968

0

0 %

0

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
นครนนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

122,256.3

83,220

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการใช้ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอยางปลอดภัย

0

0

0

100 %

300,000

โครงการหนวยแพทย์เคลื่อนที่และหนวย
เคลื่อนที่ชวยเหลือผู้ประสบภัย

40,400

199,990

0

0 %

0

0

0

0

100 %

220,000

347,141.11

847,380.04

1,200,000

-58.33 %

500,000

4,368,982.41

5,735,341.06

70,850,000

โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ
"มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน"

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

66,870,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

499,264.77

472,131

500,000

0 %

500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

145,777.55

141,592.1

150,000

0 %

150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

374,837.32

429,190.67

550,000

-18.18 %

450,000

33,170

56,210

50,000

100 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0

0

100,000

0 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

412,567.6

325,889.8

829,600

24.11 %

1,029,600

3,198,538.82

3,352,134.8

4,500,000

790.44 %

40,070,000

0

0

10,000

0 %

10,000

35,640

187,400

100,000

0 %

100,000

508,300.06

562,595.57

700,000

0 %

700,000

0

19,780

0

100 %

150,000

5,208,096.12

5,546,923.94

7,489,600

คาไฟฟ้า

778,686.17

723,793

850,000

0 %

850,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

171,856.78

159,196.17

300,000

0 %

300,000

คาบริการโทรศัพท์

22,907.67

23,554.28

30,000

0 %

30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

84,615.61

74,912.11

100,000

0 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,058,066.23

981,455.56

1,280,000

1,280,000

รวมงบด้าเนินงาน

25,368,284.76

31,241,429.56

103,739,000

139,494,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

43,359,600

ค่าสาธารณูปโภค

125

126

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 96/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เก้าอี้ 2 ที่นั่ง มีพนักพิง

0

0

0

100 %

45,000

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง มีพนักพิง

0

0

0

100 %

30,000

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิง

0

0

0

100 %

57,600

72,000

36,000

0

0 %

0

6,600

0

0

0 %

0

เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน และมีพนักพิง

0

0

0

100 %

90,000

เก้าอี้รับแขกแบบไมมีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน
และมีพนักพิง

0

0

0

100 %

10,500

28,000

0

0

0 %

0

เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

0

8,300

0

0 %

0

เก้าอี้สแตนเลส ไมมีล้อ

0

7,800

0

0 %

0

8,000

16,000

0

0 %

0

14,000

0

0

0 %

0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า
และสี) ความเร็ว 20 แผนตอนาที

0

0

0

100 %

120,000

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

0

0

0

100 %

180,000

เครื่องท้าลายเอกสารแบบตัดตรง

0

0

0

100 %

38,600

เก้าอี้แถวนั่งรอ 4 ที่นั่ง
เก้าอี้เบาะหนัง มีพนักพิงและที่วางแขน

เก้าอี้ล้อเลื่อน

เครื่องเคลือบบัตรขนาด A4
เครื่องดูดฝุ่น
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0

7,450

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
18,000 บีทียู

0

0

0

100 %

139,200

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู

0

0

0

100 %

85,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
30,000 บีทียู

0

0

0

100 %

94,400

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
36,000 บีทียู

0

0

0

100 %

596,200

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

0

0

0

100 %

36,000

เครื่องปัຕมน้้า

0

0

0

100 %

10,000

48,000

0

0

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ

0

0

0

100 %

104,000

ชั้นวางของ

0

0

0

100 %

2,500

ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก

0

0

0

100 %

64,000

ตู้นิรภัย ขนาดน้้าหนัก 105 กิโลกรัม

0

0

0

100 %

16,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ชั้น

0

0

0

100 %

5,600

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว
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เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
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12,000

0

0

0 %

0

ตู้วางรองเท้า

0

0

0

100 %

3,500

ตู้วางรองเท้าแบบ 4 ชั้น

0

0

0

100 %

2,600

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ชอง

0

0

0

100 %

71,500

ตู้เหล็กบานเปิด

0

0

0

100 %

21,600

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก - ลางทึบ

0

0

0

100 %

33,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

0

0

0

100 %

23,600

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

0

100 %

14,000

10,500

0

0

0 %

0

โต๊ะท้างาน

0

0

0

100 %

91,000

โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง

0

0

0

100 %

19,000

โต๊ะอเนกประสงค์

0

0

0

100 %

4,200

7,780

0

0

0 %

0

ผ้ามานพร้อมรางและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา 1.5 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.

0

0

0

100 %

18,400

ผ้ามานพร้อมรางและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา 1.7 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.

0

0

0

100 %

57,600

5,040

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

37,800

โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน

โทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์

พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
มานม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง
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มานม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง ขนาดความ
กว้างไมน้อยกวา 1.55 ม. x ความสูงไมน้อย
กวา 2.20 ม.

0

0

0

100 %

12,000

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

0

0

0

100 %

7,000

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/ FM ชนิดมือ
ถือ

0

0

0

100 %

72,000

โคมไฟฟ้าสวางฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง

0

12,800

0

0 %

0

ล้าโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย และล้อลาก

0

0

0

100 %

33,000

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0

0

0

100 %

39,800

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 40 นิ้ว

0

13,500

0

0 %

0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 48 นิ้ว

0

17,600

0

0 %

0

กล้องจุลทรรศน์ส้าหรับตรวจตาสวนหน้า
ระบบดิจิตอล

0

850,000

0

0 %

0

เครื่องกดหน้าอกผู้ป่วยอัตโนมัติ

0

0

0

100 %

1,200,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัล
ตร้าซาวน์ พร้อมชุดสุญญากาศ

0

0

0

100 %

700,000

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า

0

0

480,000

-100 %

0

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า

0

0

0

100 %

480,000

เครื่องฉายแสง

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
สวนสูง

0

0

0

100 %

40,000

เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

0

299,500

0

0 %

0

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง

0

1,974,000

0

0 %

0

เครื่องถายภาพจอประสาทตา ชนิดไมต้อง
ขยายมานตา

0

1,200,000

0

0 %

0

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือด (Serofuge)

0

0

0

100 %

200,000

เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ

0

0

0

100 %

69,300

เครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์การอัดแนน
ของเม็ดเลือดแบบตั้งโต๊ะ

0

0

0

100 %

98,500

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ และ
วัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด

0

0

0

100 %

240,000

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบกระเป๋า

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบแขนสอด ชนิด
อัตโนมัติ

0

0

0

100 %

70,000
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0

0

0

100 %

27,000

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อน

0

0

0

100 %

40,000

เครื่องส้ารองไฟฟ้าส้าหรับตู้ควบคุ༟มอุณหภูมิ
ขนาด 2 kVA/ 1,600 W.

0

0

450,000

-100 %

0

เครื่องให้การบ้าบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก
ชนิด Radial

0

0

0

100 %

1,800,000

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ารวมกับ
คลื่นอัลตร้าซาวด์

0

489,500

0

0 %

0

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น

0

759,000

0

0 %

0

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

0

159,500

0

0 %

0

เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์

0

0

0

100 %

1,000,000

โคมไฟสองส้าหรับเย็บแผล

0

0

0

100 %

40,000

ฉากกั้นห้องแบบ 4 ตอนพับได้

0

0

0

100 %

65,000

ชุดชวยหายใจ 3 ปริมาตร

0

0

0

100 %

20,000

ตู้เย็นแชยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู

0

0

0

100 %

350,000

เตียงกายภาพบ้าบัด ส้าหรับนวดแพทย์แผน
ไทย

0

60,000

0

0 %

0

เตียงกายภาพบ้าบัดแบบเตี้ย

0

60,000

0

0 %

0

เตียงกายภาพบ้าบัดแบบสูง

0

24,000

0

0 %

0

เตียงออกก้าลังกายด้วยการแขวนและพยุง

0

48,500

0

0 %

0
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เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบ
ตั้งโต๊ะ
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โต๊ะเมโย

0

0

0

100 %

11,600

ยูนิตท้าฟัน พร้อมอุปกรณ์

0

0

0

100 %

1,840,000

รถเข็นชนิดนั่ง

0

0

0

100 %

15,000

เสาแขวนขวดน้้าเกลือ 4 ล้อ

0

0

0

100 %

2,500

หม้อแชพาราฟิน ขนาด 7 ลิตร

0

73,000

0

0 %

0

หุนฝึกชวยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว
(ผู้ใหญ)

0

0

0

100 %

72,500

อุปกรณ์ประกอบการฝึก CPR และ AED

0

0

0

100 %

100,000

เครื่องกรองน้้าระบบ RO พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

9,000

เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า

0

0

0

100 %

25,000

เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15
กิโลกรัม

0

0

0

100 %

18,000

เครื่องท้าน้้าร้อน น้้าเย็น แบบถังน้้าอยูด้าน
ลาง

20,000

0

0

0 %

0

เครื่องอบผ้า

39,900

38,900

0

100 %

21,000

ตู้ท้าน้้าร้อน - น้้าเย็น แบบถังอยูด้านลาง
พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

18,000

ตู้ทึบ พร้อมอางล้างมือแบบ 2 หลุม

0

0

0

100 %

40,000

ตู้พร้อมซิงค์ล้างมือ พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

8,500

13,000

0

0

100 %

6,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
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ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

0

0

0

100 %

17,000

ผ้ามานรางโค้งรูปตัว L

0

36,800

0

0 %

0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2)

0

0

0

100 %

220,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5)

0

0

0

100 %

499,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

0

0

0

100 %

262,400

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

0

0

0

100 %

95,400

เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย แบบที่ 2

0

0

0

100 %

378,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

0

0

100 %

151,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

0

0

100 %

45,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

100 %

37,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี

0

0

0

100 %

60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

100 %

8,600

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal
Printer)

0

0

0

100 %

52,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

0

100 %

10,000

เครื่องสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

0

0

0

100 %

203,000

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA

0

0

0

100 %

40,600

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA

0

0

0

100 %

57,500

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว

0

0

0

100 %

7,400

จ้างท้าโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์

0

0

0

100 %

150,000

จ้างท้าโปรแกรมบริหารจัดการงานโรง
พยาบาล GTW Back Office

0

0

0

100 %

150,000

รวมค่าครุภัณฑ์

284,820

6,192,150

930,000

13,422,200

รวมงบลงทุน

284,820

6,192,150

930,000

13,422,200

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

46,358,001.76

58,316,656.56

129,844,600

187,401,100

รวมแผนงานสาธารณสุข

85,601,403.81

122,152,292.55

192,033,200

240,455,100
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

819,448

347,028

1,048,000

-56.32 %

457,800

0

0

18,000

-70 %

5,400

512,485

410,280

787,000

-29.72 %

553,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

1,331,933

757,308

1,853,000

1,016,300

รวมงบบุคลากร

1,331,933

757,308

1,853,000

1,016,300

0

104,040

150,000

0

104,040

150,000

0

0

50,000

0 %

50,000

26,300

0

200,000

0 %

200,000

เงินประจ้าต้าแหนง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

33.33 %

200,000
200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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โครงการเครือขายคุ้มครองสังคม

0

0

0

100 %

200,000

โครงการเครือขายคุ้มครองสังคม

463,281.44

46,250

0

0 %

0

โครงการเครือขายคุ้มครองสังคม

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการพลังสตรีพลังพัฒนาท้องถิ่น

0

0

0

100 %

150,000

31,627.8

0

0

0 %

0

โครงการยกยองพอดีเดน

203,043.1

207,139.7

0

0 %

0

โครงการยกยองพอดีเดน

0

0

400,000

0 %

400,000

โครงการยกยองแมดีเดน

0

0

400,000

0 %

400,000

โครงการยกยองแมดีเดน

209,233.1

169,935.83

0

0 %

0

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น

466,224.3

63,880

0

0 %

0

โครงการสงเสริม ทักษะกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่นอยางยั่งยืน

0

0

0

100 %

500,000

โครงการสงเสริมการเพิ่มทักษะพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานคณะท้างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว ในชุมชน

0

0

0

100 %

500,000

โครงการสงเสริมบทบาทผู้น้าสตรี

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมบทบาทผู้น้าสตรี

37,147.3

39,239.3

0

0 %

0

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการเมืองที่เป็นมิตรตอเด็กและเยาวชน

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 107/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

49,417.3

37,755

0

0 %

0

โครงการสร้างเครือขายชวยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

31,300

34,095

0

0 %

0

โครงการสร้างเครือขายชวยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

0

0

150,000

0 %

150,000

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

45,954

55,710.3

0

0 %

0

โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ

0

0

15,000,000

166.67 %

40,000,000

โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ

193,005

7,522,805

0

0 %

0

0

0

50,000

0 %

50,000

1,756,533.34

8,176,810.13

16,950,000

51,755

25,797

100,000

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

3,000

0 %

3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

42,750,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 108/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

108,594.3

77,264.7

150,000

150,000

รวมค่าวัสดุ

160,349.3

103,061.7

268,000

268,000

รวมงบด้าเนินงาน

1,916,882.64

8,383,911.83

17,368,000

43,218,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

0

32,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

37,800

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวด้า

0

2,600

0

0 %

0

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

5,000

0

0 %

0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

5,600

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

83,800

0

0

รวมงบลงทุน

0

83,800

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

3,248,815.64

9,225,019.83

19,221,000

44,234,300

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

3,248,815.64

9,225,019.83

19,221,000

44,234,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเชาบ้าน
0

1,846,700

10,194,480

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบด้าเนินงาน

10,194,480

888,227

8,302,576

357

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจ้า

230,460

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

0

754,860

18,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เงินประจ้าต้าแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

0

240,480

18,000

0

796,920

8,000

1,505,360

9,677,999

9,677,999

782,526

7,840,073

ปี 2563

48,000

1,000,000

11,415,600

11,415,600

1,000,000

9,000,000

0

255,000

18,000

42,600

1,100,000

ปี 2564

0 %

0 %

-23.21 %

-10.69 %

0 %

5.14 %

0 %

-69.95 %

-10.02 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

268,100

18,000

12,800

989,800

48,000

1,000,000

10,094,300

10,094,300

767,900

8,037,700

ปี 2565

หน้า : 109/172
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 110/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

1,846,700

1,513,360

1,101,000

399,957.61

164,070.05

500,000

0 %

500,000

0

0

150,000

0 %

150,000

31,869.59

5,481.4

50,000

0 %

50,000

431,827.2

169,551.45

700,000

วัสดุส้านักงาน

2,957,120

2,505,320

3,000,000

0 %

3,000,000

วัสดุกอสร้าง

915,839.62

1,313,061.7

1,000,000

0 %

1,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

100,355.3

99,638.4

500,000

0 %

500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

370,411.18

266,451.58

500,000

0 %

500,000

รวมค่าวัสดุ

4,343,726.1

4,184,471.68

5,000,000

5,000,000

รวมงบด้าเนินงาน

6,622,253.3

5,867,383.13

6,801,000

6,801,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

53,000
1,101,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

700,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 111/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
(2) พัดลมไอน้้า

0

358,000

0

0 %

0

(4) พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

0

29,639

0

0 %

0

(5) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ด้า และสี)

0

445,000

0

0 %

0

(7) ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น

0

9,900

0

0 %

0

(8) โต๊ะประชุม

0

21,000

0

0 %

0

เก้าอี้ส้านักงาน

129,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้้า

25,000

0

0

0 %

0

ตู้เก็บเอกสาร

34,200

0

0

0 %

0

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาดไมน้อยกวา 9 ชอง

17,800

0

0

0 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร์

48,000

0

0

0 %

0

251,985

0

0

0 %

0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิ้ลแค็บ แบบเกียร์อัตโนมัติ

2,520,000

0

0

0 %

0

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

1,620,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 112/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รถบรรทุกโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

0

0

1,288,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด
6 ล้อ

0

0

5,250,000

-100 %

0

0

438,700

0

0 %

0

เครื่องพนยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

50,000

0

0

0 %

0

เครื่องสูบน้้าแบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด
4.9 แรงม้า

90,000

0

0

0 %

0

0

340,000

0

0 %

0

3,695,000

0

0

0 %

0

0

0

640,000

-100 %

0

(1) เครื่องวัดและทดสอบความปลอดภัยใน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า ชนิดมือถือ

0

171,200

0

0 %

0

(2) เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสด้วย
ภาพความร้อน

0

157,200

0

0 %

0

(3) เครื่องค้นหาแนวสายไฟ

0

46,100

0

0 %

0

ครุภัณฑ์การเกษตร
(2) เครื่องสูบน้้าแบบจุม ส้าหรับสูบน้้าเสีย

ครุภัณฑ์กอสร้าง
(4) นั่งร้าน
เครื่องซอมผิวแอสฟัลท์ แบบ MOBILE
HOT RECYCLING
นั่งร้านเหล็ก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 113/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

(4) เครื่องค้นหาจุดสายขาดและจุดตอสาย
แยก

0

48,100

0

0 %

0

(5) เครื่องวัดก้าลังไฟฟ้าชนิดแคลมป์

0

47,100

0

0 %

0

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

0

29,000

0

0 %

0

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

0

212,100

0

0 %

0

(3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

45,500

0

0 %

0

36,000

0

0

0 %

0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว

122,400

0

0

0 %

0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว

17,500

0

0

0 %

0

114,000

95,000

0

0 %

0

(1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว

0

6,291.6

0

0 %

0

(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

0

29,960

0

0 %

0

(3) เครื่องตัดคอนกรีต

0

96,300

0

0 %

0

180,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซยนต์
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 114/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกก้าลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณ
อาคารที่ท้าการชุมชนทรายทอง ซอยติวา
นนท์ 45 ซอยยอยทรายทอง 1/2

232,000

0

0

0 %

0

เครื่องออกก้าลังกายพร้อมติดตั้งภายในสวน
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

353,000

0

0

0 %

0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

182,302.32

0

0 %

0

(10) อุปกรณ์อานบัตรเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

1,400

0

0 %

0

(2) เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA

0

11,543.16

0

0 %

0

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

0

26,867.7

0

0 %

0

(5) เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 2 kVA

0

48,000

0

0 %

0

(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์/ชนิด LED สี

0

30,000

0

0 %

0

(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส้าหรับ
กระดาษ A3

0

108,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

9,535,885

3,034,203.78

7,178,000

0

รวมงบลงทุน

9,535,885

3,034,203.78

7,178,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

26,352,618.3

18,579,585.91

25,394,600

16,895,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

8,781,542

8,481,182

11,000,000

2.22 %

11,243,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

135,600

43,599

250,000

-46.36 %

134,100

เงินประจ้าต้าแหนง

175,200

107,379

192,000

-28.44 %

137,400

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

3,471,720

3,347,760

3,600,000

-15 %

3,059,900

13,533,552

12,895,945

16,000,000

-13.01 %

13,919,000

837,822

691,828

1,000,000

-25.59 %

744,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

26,935,436

25,567,693

32,042,000

29,238,400

รวมงบบุคลากร

26,935,436

25,567,693

32,042,000

29,238,400

2,232,160

1,350,960

3,000,000

0 %

3,000,000

0

50,250

558,000

-37.63 %

348,000

0

0

0

100 %

300,000

2,417,060

1,647,132

3,858,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

3,648,000

145

รวมค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1,469,500

165,458.62

2,000,000

0 %

2,000,000

0

163,000

250,000

0 %

250,000

3,351,221.86

1,183,149.25

4,000,000

0 %

4,000,000

4,820,721.86

1,511,607.87

6,250,000

3,452,647.8

3,092,097.4

4,000,000

0 %

4,000,000

3,622,367.77

4,835,335.64

13,500,000

11.11 %

15,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

1,258,213

1,155,269.4

2,000,000

0 %

2,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

2,358,019.27

1,894,327.38

3,500,000

0 %

3,500,000

0

65,997.6

100,000

0 %

100,000

1,126,674

883,825

1,000,000

0 %

1,000,000

11,817,921.84

11,926,852.42

24,100,000

1,991,098.33

2,098,126.15

2,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

6,250,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

25,600,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

25 %

2,500,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

113,012.17

171,152.2

200,000

200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,104,110.5

2,269,278.35

2,200,000

2,700,000

รวมงบด้าเนินงาน

21,159,814.2

17,354,870.64

36,408,000

38,198,000

รถยนต์บรรทุกชานเลื่อนแบบ HOOK LIFT

0

0

3,800,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ

0

0

3,500,000

-100 %

0

รถขุดไฮดรอลิค เครื่องยนต์ดีเซล

0

0

3,500,000

-100 %

0

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

0

0

5,500,000

-100 %

0

รถบดสั่นสะเทือน

0

0

2,850,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 210
วัตต์

0

0

1,372,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้า LED ขนาด 55 วัตต์

0

0

3,000,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ ส้าหรับติดตั้งบริเวณ
ซอยยอยถนนงามวงศ์วาน

0

0

36,500,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ ส้าหรับติดตั้งบริเวณ
ซอยยอยถนนติวานนท์

0

0

58,500,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โคมไฟฟ้าสาธารณะ ส้าหรับติดตั้งบริเวณ
ซอยยอยถนนประชาชื่น-นนทบุรี

0

0

8,000,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ ส้าหรับติดตั้งบริเวณ
ซอยยอยถนนประชานิเวศน์ 3

0

0

12,500,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะ ส้าหรับติดตั้งบริเวณ
ซอยยอยถนนรัตนาธิเบศร์

0

0

8,500,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะส้าหรับติดตั้ง บริเวณ
ซอยพิบูลสงคราม 2 (ทางเดินเท้า)

0

0

725,000

-100 %

0

โคมไฟฟ้าสาธารณะส้าหรับติดตั้ง บริเวณ
ทางเดินเท้าเลียบคลองบางเขน

0

0

4,053,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

152,300,500

0

รวมงบลงทุน

0

0

152,300,500

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

48,095,250.2

42,922,563.64

220,750,500

67,436,400

1,112,760

1,165,200

2,000,000

-21.71 %

1,565,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

21,300

-69.95 %

6,400

เงินประจ้าต้าแหนง

0

0

18,000

-70 %

5,400

6,640,265

6,188,979

7,500,000

-8.9 %

6,832,400

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-14.23 %

ปี 2565

642,506

592,282

756,000

648,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

8,395,531

7,946,461

10,295,300

9,058,400

รวมงบบุคลากร

8,395,531

7,946,461

10,295,300

9,058,400

466,580

141,500

500,000

466,580

141,500

500,000

7,700,000

7,742,821.4

100,000

0 %

100,000

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ภายใน
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

0

0

1,644,000

0 %

1,644,000

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ภายใน
อุทยาน มกุฎรมยสราญและลานพระบรมรูป
ร.5

0

0

3,192,000

0 %

3,192,000

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความ
สะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

0

0

1,200,000

0 %

1,200,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

500,000
500,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความ
สะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้ม
การะเวกริมคลองสวย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

2,364,000

0 %

2,364,000

0

0

40,000

0 %

40,000

667,812.74

608,397.72

800,000

25 %

1,000,000

8,367,812.74

8,351,219.12

9,340,000

357,680

280,430

400,000

0 %

400,000

82,349

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

269,426

648,671.45

600,000

0 %

600,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1,046,223.47

892,459.71

1,500,000

0 %

1,500,000

1,975,720

2,191,660

2,000,000

0 %

2,000,000

23,900

34,940

100,000

0 %

100,000

3,755,298.47

4,048,161.16

4,650,000

272,698.05

259,101.11

300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

272,698.05

259,101.11

300,000

300,000

รวมงบด้าเนินงาน

12,862,389.26

12,799,981.39

14,790,000

14,990,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

9,540,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแตงกาย
รวมค่าวัสดุ

4,650,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

0 %

300,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 4 ล้อ

0

0

3,800,000

-100 %

0

รถยนต์บรรทุกน้้าแบบเอนกประสงค์

0

0

4,200,000

-100 %

0

0

0

9,300,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

17,300,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

17,300,000

0

รวมงานสวนสาธารณะ

21,257,920.26

20,746,442.39

42,385,300

24,048,400

2,530,740

2,694,540

4,500,000

-0.15 %

4,493,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

30,000

0 %

30,000

เงินประจ้าต้าแหนง

0

0

52,000

-7.69 %

48,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

5,191,380

4,902,493

4,678,000

-14.33 %

4,007,500

53,416,220

54,993,313

65,000,000

-8.04 %

59,771,000

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องเด็กเลน พร้อมติดตั้งภายในอุทยาน
มกุฎรมยสราญ

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

151

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-14.79 %

ปี 2565

6,411,277

6,277,890

7,800,000

6,646,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

67,549,617

68,868,236

82,060,000

74,996,000

รวมงบบุคลากร

67,549,617

68,868,236

82,060,000

74,996,000

13,328,260

14,899,900

19,000,000

-15.79 %

16,000,000

0

20,000

112,000

125 %

252,000

0

0

0

100 %

38,800

13,403,560

14,967,000

19,161,000

32,595,914.36

37,128,550.9

1,196,000

-41.47 %

700,000

0

0

38,080,000

7.35 %

40,880,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

16,290,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
จอดรถยนต์ และเก็บเครื่องจักรกลบริเวณ
ใต้ทางดวนศรีรัช ถนนดวงมณี ต้าบล
บางเขน อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

0

0

1,601,600

17.48 %

1,881,600

คาจ้างเหมาวิเคราะห์และสงข้อมูลการ
ปฏิบัติภารกิจของยานพาหนะในภารกิจของ
ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

10,000

19,900 %

2,000,000

คาเชาที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถยนต์
และเก็บเครื่องจักรกล

0

0

942,400

0 %

942,400

25,433,961.77

26,934,494.79

31,240,000

18.76 %

37,100,000

3,500

74,740

10,000

1,900 %

200,000

โครงการจัดการมูลฝอยอยางยั่งยืน

0

0

620,000

61.29 %

1,000,000

โครงการจัดการมูลฝอยอยางยั่งยืน

1,420,908

1,281,730

0

0 %

0

โครงการเผยแพรความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริ

0

0

0

100 %

200,000

โครงการเผยแพรความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริ

125,500

6,738

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นนทบุรี
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

0

0

8,000

3,650 %

300,000

โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

0

155,921.5

0

0 %

0

โครงการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

0

0

500

39,900 %

200,000

โครงการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

122,030.8

53,400

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คนนนท์
แยกกอนทิ้ง"

0

0

0

100 %

500,000

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

0

0

400,000

75 %

700,000

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

279,836

462,153

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

0

0

0

100 %

400,000

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและระงับการแพรเชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ณ แห
ลงก้าเนิด

0

0

0

100 %

100,000

27,444,658.61

33,911,797.43

30,100,000

16.28 %

35,000,000

87,426,309.54

100,009,525.62

104,208,500

108,798

184,362

179,550

122.78 %

400,000

82,417

14,106

30,000

233.33 %

100,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

122,104,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,744,488

3,945,822

3,230,000

48.61 %

4,800,000

วัสดุกอสร้าง

220,618.66

476,290.08

300,000

133.33 %

700,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

5,865,905.3

6,512,114.8

7,000,000

-14.29 %

6,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

45,459,892.67

42,453,281.51

46,500,000

-3.23 %

45,000,000

201,664

562,265.2

240,000

250 %

840,000

วัสดุการเกษตร

89,880

205,299

70,000

328.57 %

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

92,448

0

50,000

100 %

100,000

249,966

286,386

1,300,000

53.85 %

2,000,000

451,241.47

468,349.7

450,000

11.11 %

500,000

0

87,900

0

100 %

100,000

56,567,319.1

55,196,176.29

59,349,550

597,181.16

580,071.21

600,000

0 %

600,000

88,843.03

68,488.06

100,000

50 %

150,000

คาบริการโทรศัพท์

4,415.84

2,847.33

10,000

0 %

10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

7,691.16

6,409.3

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

698,131.19

657,815.9

720,000

770,000

รวมงบด้าเนินงาน

158,095,319.83

170,830,517.81

183,439,050

200,004,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

60,840,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

155

156

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 126/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด้า)

203,300

0

0

0 %

0

0

23,800

0

0 %

0

20,000

0

0

0 %

0

1) รถสูบสิ่งปฏิกูล ความจุไมน้อยกวา
3,000 ลิตร

0

0

6,160,000

-100 %

0

2) รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 6 ลบ.ม.

0

0

3,200,000

-100 %

0

3) รถบรรทุกมูลฝอยแบบเทท้าย ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 10 ลบ.ม.

0

0

9,000,000

-100 %

0

4) รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 10 ลบ.ม.

0

0

8,400,000

-100 %

0

เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า

0

0

0

100 %

6,000,000

151,191

0

0

0 %

0

0

0

5,400,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
ตู้เอกสารสูง บานเลื่อนกระจก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่้ากวา 6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่้ากวา 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รถบรรทุกขยะ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา

0

0

0

100 %

6,000,000

รถบรรทุกน้้าแบบอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ

0

0

0

100 %

4,200,000

รถบรรทุกฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุไม
น้อยกวา 6 ลูกบาศก์เมตร

0

0

0

100 %

7,000,000

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ
แบบอัดท้าย พร้อมชุดยกท้าย

0

0

0

100 %

12,800,000

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ
แบบอัดท้ายพร้อมชุดยกท้าย

0

0

0

100 %

16,800,000

รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ พร้อมชด
ยกท้าย

0

0

1,600,000

-100 %

0

รถยนต์เทท้าย ขนาดความจุไมน้อยกวา 3
ลูกบาศก์เมตร

0

0

0

100 %

3,700,000

11,200

0

0

0 %

0

เครื่องบดยอยวัสดุชิ้นใหญ

0

0

0

100 %

5,000,000

เครื่องแปรรูปขยะชีวมวล

0

0

0

100 %

5,600,000

เครื่องยอยกิ่งไม้

0

0

0

100 %

2,800,000

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

0

0

0

100 %

180,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด 300 กิโลกรัม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความชื้นในดิน

0

38,520

0

0 %

0

ตู้บมเพราะเชื้อ

0

110,477.5

0

0 %

0

8,500

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

10,000,000

ตู้สุขาเคลื่อนที่ แบบตู้สุขาคู พร้อมถึงเก็บสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมติดตั้ง

0

0

495,000

-100 %

0

ห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบตู้สุขาคู พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

495,000

รวมค่าครุภัณฑ์

394,191

172,797.5

34,255,000

80,575,000

รวมงบลงทุน

394,191

172,797.5

34,255,000

80,575,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

226,039,127.83

239,871,551.31

299,754,050

355,575,800

3,244,300

3,356,400

5,000,000

-22.27 %

3,886,300

0

0

21,300

-69.95 %

6,400

18,000

18,000

36,000

-35 %

23,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้
ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม
น้อยกวา 16 ลูกบาศก์เมตร
ครุภัณฑ์อื่น

งานบ้าบัดนๅ้าเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจ้าต้าแหนง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

10,171,691

9,360,483

12,000,000

-14.21 %

10,295,300

916,573

721,898

1,000,000

-24.28 %

757,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

14,350,564

13,456,781

18,057,300

14,968,600

รวมงบบุคลากร

14,350,564

13,456,781

18,057,300

14,968,600

1,377,900

1,008,280

1,500,000

0 %

1,500,000

0

3,750

144,000

8.33 %

156,000

0

0

0

100 %

20,000

1,394,700

1,029,130

1,664,000

2,391,668

7,107,760

200,000

400 %

1,000,000

0

0

1,500,000

6.67 %

1,600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

1,676,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย
อาคาร ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า ,
สวน 72 พรรษา และสวน 80 พรรษา
ประชานิเวศน์ 3
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จ้างเหมาลอกทอดักน้้าเสียถนนประชา
นิเวศน์ 3 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 8
(ป้อมต้ารวจ) ถึงคลอง ล้าเสือตาย (โรงสูบ
น้้า ล้าเสือตายเกา) และ จ้างเหมาลอกทอ
ดักน้้าเสีย ถนนประชานิเวศน์ 3 แยกถนน
ประชานิเวศน์ 3 (โรงเรียนเบญจมราชานุ
สรณ์) ถึงแยกซอยวัดบัวขวัญ (ม.ชัยวิวัฒน์)
(ฝ่ายจัดการคุณภาพน้้า)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

3,700,000

-100 %

0

80,200

11,000

150,000

0 %

150,000

3,092,070.38

4,877,083.45

4,500,000

0 %

4,500,000

5,563,938.38

11,995,843.45

10,050,000

302,444.06

97,220.2

500,000

0 %

500,000

0

88,630.24

100,000

0 %

100,000

481,575.97

372,317.2

500,000

0 %

500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

198,174.7

299,771.2

300,000

0 %

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

671,275.34

610,631.99

1,500,000

0 %

1,500,000

0

0

300,000

0 %

300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

7,250,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 131/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุการเกษตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

115,747.25

0

100,000

1,769,217.32

1,468,570.83

3,300,000

คาไฟฟ้า

7,313,262.6

6,904,369.88

8,000,000

0 %

8,000,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

362,707.77

359,707.83

500,000

0 %

500,000

26,073.74

13,728.9

50,000

0 %

50,000

0

19,260

40,000

0 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,702,044.11

7,297,066.61

8,590,000

8,590,000

รวมงบด้าเนินงาน

16,429,899.81

21,790,610.89

23,604,000

20,816,000

เครื่องสูบน้้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

1,000,000

เครื่องสูบน้้าเสีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า ประชา
นิเวศน์

0

0

9,287,600

-100 %

0

เครนไฟฟ้า ขนาด 7.5 ตัน

0

0

0

100 %

5,200,000

เครื่องอัดอากาศ

0

0

0

100 %

66,000

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
100,000
3,300,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์กอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รอก ขนาด 10 ตัน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

160,000

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา

0

0

0

100 %

245,000

เครื่องวัดระดับน้้าผิวจราจร พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

6,100,000

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
(Spectrophotometer)

0

0

0

100 %

428,000

0

8,900

0

0 %

0

ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

0

0

0

100 %

18,000

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง

0

0

0

100 %

527,800

ระบบป้องกันน้้าทวมและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง

0

0

0

100 %

5,100,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ชอง

0

0

0

100 %

120,000

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือขาย (Router)

0

0

0

100 %

44,000

0

0

8,000,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 1

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องตักขยะอัตโนมัติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

มอเตอร์ไฟฟ้าขับบานประตูระบายน้้าด้วย
ระบบไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้้าคลอง
ศรีเพ็ชร และสถานีสูบน้้าใต้ทางดวนงาม
วงศ์วาน

0

0

0

100 %

500,000

มอเตอร์ไฟฟ้าขับบานประตูระบายน้้าด้วย
ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณ
สถานีสูบน้้าแยกพงษ์เพชร และสถานีสูบน้้า
ซอยทานสัมฤทธิ์ 10

0

0

500,000

-100 %

0

ซอมเครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุดเกียร์ขับ
และชุดเฟืองขับหมายเลข 2

0

0

960,000

-100 %

0

ซอมแซมเครื่องเติมอากาศ (HV TURBO)
หมายเลข 3

0

0

7,900,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

8,900

26,647,600

19,508,800

รวมงบลงทุน

0

8,900

26,647,600

19,508,800

รวมงานบ้าบัดนๅ้าเสีย

30,780,463.81

35,256,291.89

68,308,900

55,293,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

352,525,380.4

357,376,435.14

656,593,350

519,249,300

749,760

732,480

1,372,000

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

-45.21 %

751,700

163

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200

67,200

91,200

-18.42 %

74,400

เงินประจ้าต้าแหนง

67,200

67,200

85,200

-14.79 %

72,600

799,440

655,905

958,000

-22.06 %

746,700

40,020

25,080

58,000

-55.86 %

25,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

1,723,620

1,547,865

2,564,400

1,671,000

รวมงบบุคลากร

1,723,620

1,547,865

2,564,400

1,671,000

0

0

72,000

0

0

72,000

0

0

10,000

0 %

10,000

13,210

0

100,000

0 %

100,000

0

0

100,000

0 %

100,000

13,210

0

210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

0 %

72,000
72,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

210,000
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

91,549.35

87,307

100,000

50 %

150,000

0

0

5,000

0 %

5,000

12,642

0

20,000

0 %

20,000

18,008.1

18,468.6

50,000

0 %

50,000

122,199.45

105,775.6

175,000

4,077.2

2,826.9

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,077.2

2,826.9

5,000

10,000

รวมงบด้าเนินงาน

139,486.65

108,602.5

462,000

517,000

0

0

0

100 %

66,000

เครื่องโทรศัพท์ส้านักงาน

16,320

0

0

0 %

0

ตู้ติดประกาศ

12,000

0

0

0 %

0

ตู้ไม้ใสเอกสาร

470,000

0

0

100 %

76,500

0

9,950

0

0 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

225,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์

100 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เครื่องท้าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท้าลาย
ครั้งละ 30 แผน

รถเข็นอเนกประสงค์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

0

0

0

100 %

65,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

0

32,800

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน

0

63,600

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
ขาวด้า

0

9,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวด้า

0

2,600

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด้า

0

0

0

100 %

5,200

เครื่องสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

0

100 %

17,000

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

5,000

0

100 %

5,000

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
(งานบริหารฯ)

0

2,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

498,320

125,450

0

235,300

รวมงบลงทุน

498,320

125,450

0

235,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,361,426.65

1,781,917.5

3,026,400

2,423,300
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

3,559,611

3,630,690

4,660,000

-19.48 %

3,752,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,460

11,280

31,000

-77.42 %

7,000

เงินประจ้าต้าแหนง

18,000

22,500

54,000

-46.67 %

28,800

3,075,773

2,835,620

3,563,000

-5.7 %

3,360,000

121,820

108,020

135,000

-16.44 %

112,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

6,792,664

6,608,110

8,443,000

7,261,000

รวมงบบุคลากร

6,792,664

6,608,110

8,443,000

7,261,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

84,600

200,000

0 %

200,000

คาเชาบ้าน

0

42,000

252,000

0 %

252,000

0

0

0

100 %

5,000

4,200

128,700

457,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

457,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

173,600

100,000

0 %

100,000

โครงการจัดท้าซุปเปอร์ แอปพลิเคชันชุมชน
อัจฉริยะ (smart community) ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

7,500,000

โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมอาชีพและ
การสงเสริมการตลาด ออนไลน์ด้วย ELearning

0

0

0

100 %

200,000

33,610

4,800

200,000

0 %

200,000

โครงการประกวดชุมชนดีเดน

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการประกวดชุมชนดีเดน

86,925.1

77,857.5

0

0 %

0

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้
น้าท้องถิ่น

62,700

12,050

0

0 %

0

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้
น้าท้องถิ่น

0

0

120,000

0 %

120,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

0

0

7,000,000

-50 %

3,500,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

4,046,845.1

4,929,849

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

73,375

51,377

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์

43,379

35,797

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
ศิลปะ

88,455

75,261

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
สุขภาพ

57,888

63,149

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
โหราศาสตร์

49,580

47,494

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
อาหาร

80,656

42,893

0

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
ชาง

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
วิทยาศาสตร์

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
ศิลปะ

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
สุขภาพ

0

0

80,000

0 %

80,000

โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
โหราศาสตร์

0

0

80,000

0 %

80,000
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โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไป ด้าน
ชาง
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โครงการฝึกอาชีพแกประชาชนทั่วไปด้าน
อาหาร

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการพัฒนาดิจิทัลเนทีฟ (Digital
Natives) ในชุมชนก้าวสูสังคมดิจิทัล

0

0

0

100 %

500,000

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(digital literacy)

0

0

0

100 %

200,000

โครงการยกยองผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ดีเดน

0

0

120,000

0 %

120,000

โครงการยกยองผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ดีเดน

49,115

51,230

0

0 %

0

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

62,630

0

0 %

0

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

100,000

100 %

200,000

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลนครนนทบุรี

134,124.6

224,100

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการจัดตั้งและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

118,958.8

30,023.33

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการจัดตั้งและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

0

0

1,000,000

-50 %

500,000

โครงการสงเสริมครอบครัวปลอดบุหรี่
ชุมชนปลอดบุหรี่

0

0

0

100 %

250,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ คณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

0

0

0

100 %

600,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

700,000

0 %

700,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน

249,708

325,200.6

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

14,050

16,475

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดท้า
ประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่

41,810.1

36,351

0

0 %

0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดท้า
ประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

16,971

18,220

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

38,720

29,201

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

0

0

40,000

0 %

40,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกอง
ทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

0

0

50,000

0 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกอง
ทุ༟นหมูบ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

13,175

17,775

0

0 %

0

53,694.31

71,186.11

100,000

150 %

250,000

5,353,740.01

6,396,519.54

11,890,000

32,281

33,627

100,000

150 %

250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,000

2,700

10,000

200 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

3,300

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุกอสร้าง

2,030

6,580.5

95,000

5.26 %

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

3,600

20,243.37

50,000

200 %

150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

117,809.2

87,230.6

200,000

0 %

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

5,000

500 %

30,000

65,357.74

128,889.69

150,000

0 %

150,000

231,377.94

279,271.16

620,000

0

0

5,000

0 %

5,000

16,682.38

0

5,000

0 %

5,000

0

0

5,000

0 %

5,000

16,682.38

0

15,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

16,890,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

920,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค

15,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบด้าเนินงาน

5,606,000.33

6,804,490.7

12,982,000

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ประเภทบัตรพีวีซี
การ์ด (PVC) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติงาน

0

0

0

100 %

66,300

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

0

0

0

100 %

6,900

0

0

0

100 %

109,400

1,285,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

0

131,200

0

100 %

32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน

92,100

63,600

0

0 %

0

9,000

0

0

0 %

0

15,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวด้า

0

2,600

0

0 %

0

เครื่องสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0

0

0

100 %

51,000

7,500

5,000

0

100 %

2,500

18,282,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED ขาว
ด้า
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานสง
เสริมฯ)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

10,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,408,600

212,400

0

268,900

รวมงบลงทุน

1,408,600

212,400

0

268,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

13,807,264.33

13,625,000.7

21,425,000

25,811,900

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

16,168,690.98

15,406,918.2

24,451,400

28,235,200

1,434,348

1,540,200

1,800,000

-13.69 %

1,553,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,660

75,420

96,000

-92.6 %

7,100

เงินประจ้าต้าแหนง

85,200

85,200

85,200

-14.79 %

72,600

2,119,237

2,120,232

2,900,000

-15.17 %

2,460,000

64,468

60,229

110,000

-22.82 %

84,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

3,787,913

3,881,281

4,991,200

4,178,100

รวมงบบุคลากร

3,787,913

3,881,281

4,991,200

4,178,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

100 %

25,000

11,200

0

100,000

5,499.8

0

10,000

0 %

10,000

109,092

46,274

200,000

0 %

200,000

98,427.73

63,164.03

200,000

0 %

200,000

213,019.53

109,438.03

410,000

49,887

89,443

50,000

0 %

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

21,239.5

17,781.26

30,000

0 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

19,764

19,974

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

16,280

17,000

30,000

0 %

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

75,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

410,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

76,929.8

47,778

200,000

0 %

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

10,000

0 %

10,000

47,635.33

30,588.09

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

231,735.63

222,564.35

390,000

390,000

รวมงบด้าเนินงาน

455,955.16

332,002.38

900,000

875,000

0

8,400

0

0 %

0

0

108,000

0

0 %

0

19,500

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

91,600

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับส้านักงาน

0

98,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

0

6,300

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

8,600

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
เครื่อง SMARTCARD READER
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
บอร์ดอะคริลิค
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

12,500

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

19,500

333,800

0

0

รวมงบลงทุน

19,500

333,800

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

4,263,368.16

4,547,083.38

5,891,200

5,053,100

863,520

874,040

1,700,000

-36.68 %

1,076,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

21,300

-69.95 %

6,400

เงินประจ้าต้าแหนง

0

0

18,000

-70 %

5,400

3,170,640

3,374,985

4,000,000

-9.43 %

3,622,800

70,020

59,081

96,000

-30 %

67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

4,104,180

4,308,106

5,835,300

4,778,300

รวมงบบุคลากร

4,104,180

4,308,106

5,835,300

4,778,300

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

50,000

0 %

50,000

0

0

0

100 %

25,000

4,530

4,530

75,000

4,274,207.14

4,386,901.14

350,000

0 %

350,000

คาจ้างเหมาดูแลและบ้ารุงสนามฟุตบอล

0

0

750,000

0 %

750,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

คาจ้างเหมาบริการสอนกีฬา

0

0

4,900,000

-48.98 %

2,500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,582

19,996

80,000

275 %

300,000

โครงการจัดการแขงขัน วอลเลย์บอลนคร
นนท์ ทัวร์นาเม้นต์

0

0

0

100 %

369,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล

0

0

0

100 %

470,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

75,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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หน้า : 149/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

810,928.6

417,574.5

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันเปตองนครนนท์ทัว
นาเม้น

258,151.6

0

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันเปตองนครนนท์ทัวร์
นาเม้นต์

0

0

0

100 %

260,000

โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลน
ครนนท์แชมป์เปีຕยนชิพ

0

0

0

100 %

365,000

โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลนครนนท์
แชมเปีຕยนชิพ

290,700.3

0

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลนครนนท์คัพ

310,234.6

0

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลนครนนท์คัพ

0

0

0

100 %

500,000

174,605.6

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแหงชาติ

0

150,000

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแหงชาติ

0

0

0

100 %

150,000

โครงการจัดคายเยาวชนภาคฤดูร้อน

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดคายเยาวชนภาคฤดูร้อน

320,027.68

0

0

0 %

0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้า รวมการแขงขัน
กีฬากับ หนวยงานอื่นๆ

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬากับหนวยงานอื่นๆ

0

62,580

0

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันวอลเลย์บอลนคร
นนท์ทัวร์นาเม้น

179

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล

180
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน

133,992.07

0

0

0 %

0

โครงการฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน

0

0

74,000

110.81 %

156,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

0

0

94,000

112.77 %

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

106,081

0

0

0 %

0

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

41,310

0

0

0 %

0

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

0

0

100,000

100 %

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้น
ฐาน

0

0

123,000

54.47 %

190,000

โครงการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้น
ฐาน

74,944

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

0

0

23,000

986.96 %

250,000

โครงการสงเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสูกีฬาอาชีพ

0

0

1,556,000

-3.6 %

1,500,000

โครงการสงเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสูกีฬาอาชีพ

2,960,068

1,905,012

0

0 %

0

34,289.59

220,642.83

1,000,000

0 %

1,000,000

9,796,122.18

7,162,706.47

10,050,000

65,189

12,287

30,000

0 %

30,000

19,500.75

12,844.28

30,000

0 %

30,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

11,110,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

31,085

48,905

50,000

0 %

50,000

19,992.95

12,479.41

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

31,500

0

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

278,635.5

198,769.1

400,000

0 %

400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

24,186

29,960

30,000

0 %

30,000

วัสดุการเกษตร

34,950

37,465

50,000

0 %

50,000

0

9,870

10,000

0 %

10,000

42,404

49,998

50,000

0 %

50,000

46,091.32

45,962.92

50,000

0 %

50,000

593,534.52

458,540.71

920,000

คาไฟฟ้า

2,232,692.96

1,993,989.77

2,700,000

0 %

2,700,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

1,230,511.57

1,063,881.88

1,400,000

0 %

1,400,000

20,931.34

29,195.45

50,000

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,484,135.87

3,087,067.1

4,150,000

4,150,000

รวมงบด้าเนินงาน

13,878,322.57

10,712,844.28

15,195,000

16,255,000

300,000

0

0

วัสดุกอสร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

920,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ

0 %

0

181

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

182
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
พัดลมไอน้้า

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

380,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

358,000

0

0

0

100 %

19,000

22,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

702,000

0

0

377,000

รวมงบลงทุน

702,000

0

0

377,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

18,684,502.57

15,020,950.28

21,030,300

21,410,300

1,227,300

1,285,320

1,800,000

-30.98 %

1,242,300

18,000

18,000

18,000

-70 %

5,400

2,232,347

2,264,840

2,700,000

-0.8 %

2,678,500

5,548

22,000

46,000

-7.61 %

42,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

3,483,195

3,590,160

4,564,000

3,968,700

รวมงบบุคลากร

3,483,195

3,590,160

4,564,000

3,968,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคม LED ขนาด 200 วัตต์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายบา
ครุภัณฑ์กีฬา
เสาประตูฟุตซอล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจ้าต้าแหนง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

50,000

0

0

50,000

705,758.4

720,224.87

262,000

0 %

262,000

0

0

738,000

0 %

738,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

12,900

80,882

0

100 %

200,000

โครงการแขงขันเรือพื้นบ้านและประเพณี
แหเรือชักพระคลองบางเขน

12,000

25,225

0

0 %

0

โครงการคายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

158,783.78

0

0

0 %

0

โครงการคายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

0

0

0

100 %

200,000

โครงการงานประเพณี แขงเรือชิงถ้วยพระ
ราชทาน

0

0

0

100 %

5,000,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย
บริเวณพุทธสถานเชิงทา- หน้าโบสถ์
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการงานประเพณีแขงเรือชิงถ้วยพระ
ราชทาน

13,747,647

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษา
และ ประเพณีแหเทียนพรรษา

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษา
และประเพณีแหเทียนพรรษา

811,826.73

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม

0

0

0

100 %

200,000

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม

147,149.15

105,052

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

1,775,580.32

1,809,178.46

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

0

0

247,000

304.86 %

1,000,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

414,848.74

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

0

0

173,000

478.03 %

1,000,000

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

1,653,392.84

1,720,075.74

0

0 %

0

โครงการจัดท้าระบบลงทะเบียนผานระบบ
แอปพลิเคชัน

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์กองสงเสริม
วัฒนธรรมการทองเที่ยวและกีฬาเทศบาล
นครนนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดท้าแอปพลิเคชั่นการทองเที่ยว
เทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

500,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

800,000

โครงการประเพณีท้าบุญหมผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงทา - หน้า
โบสถ์

0

1,750

0

0 %

0

โครงการประเพณีท้าบุญหมผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงทา - หน้า
โบสถ์

0

0

0

100 %

800,000

โครงการประเพณีท้าบุญหมผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงทาหน้าโบสถ์

493,752.8

0

0

0 %

0

โครงการประเพณีแหเรือชักพระคลอง
บางเขนและการแขงขันเรือพื้นบ้าน เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)

0

0

28,000

257.14 %

100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรม การทองเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม

0

0

0

100 %

2,000,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว เชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม

1,862,478.21

45,656

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

408,147.56

0

0

0 %

0

โครงการอุปสมบทหมูถวาย สมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
ร

513,644.12

0

0

0 %

0

18,998.4

9,930.14

200,000

0 %

200,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม

185

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

22,736,908.05

4,517,974.21

1,648,000

15,000,000

วัสดุส้านักงาน

0

18,586

20,000

0 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

4,125.92

9,000

0 %

9,000

29,985

29,909

30,000

0 %

30,000

0

19,097.36

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

15,445.4

3,650

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

51,503.3

24,370.1

150,000

0 %

150,000

8,300

19,710

20,000

0 %

20,000

0

0

20,000

0 %

20,000

8,740.83

9,597.9

10,000

0 %

10,000

113,974.53

129,046.28

299,000

102,304.27

95,776.24

200,000

0 %

200,000

16,764.18

10,391.43

30,000

0 %

30,000

7,030.61

7,473.78

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

126,099.06

113,641.45

240,000

240,000

รวมงบด้าเนินงาน

22,976,981.64

4,760,661.94

2,237,000

15,589,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

299,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท์
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
ปัຖมน้้า ขนาด 1,300 วัตต์

0

8,200

0

0 %

0

รถเข็นสามล้อโครงเหล็กพร้อมไม้รองรถเข็น

0

6,000

0

0 %

0

อาสนะสงฆ์ฝังมุกลายไทยไม้สัก

0

185,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

199,200

0

0

รวมงบลงทุน

0

199,200

0

0

400,000

400,000

0

0 %

0

0

0

400,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

400,000

รวมเงินอุดหนุน

400,000

400,000

400,000

400,000

รวมงบเงินอุดหนุน

400,000

400,000

400,000

400,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์
เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

26,860,176.64

8,950,021.94

7,201,000

19,957,700

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

49,808,047.37

28,518,055.6

34,122,500

46,421,100

2,527,860

2,630,940

3,600,000

-7.11 %

3,343,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

120,000

120,000

220,000

-33.82 %

145,600

เงินประจ้าต้าแหนง

138,000

138,000

138,000

0 %

138,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

262,380

0

0

0 %

0

4,026,629

3,867,970

4,500,000

-2.54 %

4,385,800

83,927

48,960

124,800

-53.53 %

58,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

7,158,796

6,805,870

8,582,800

8,071,300

รวมงบบุคลากร

7,158,796

6,805,870

8,582,800

8,071,300

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

51,020

200,000

0 %

200,000

คาเชาบ้าน

0

12,000

108,000

122.22 %

240,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0

0

0

48,400

99,620

338,000

251,281.39

147,720.46

450,000

0 %

450,000

86,303

11,700

300,000

0 %

300,000

25,624.79

131,452.71

200,000

0 %

200,000

363,209.18

290,873.17

950,000

520,025.75

373,260.51

950,000

0 %

950,000

42,778.6

76,578.24

200,000

0 %

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

168,920.9

70,609.3

200,000

0 %

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

333,181.6

274,585.8

400,000

0 %

400,000

437,399.95

921,563.18

1,000,000

0 %

1,000,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

30,000
470,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

950,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
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94,220

461,159

200,000

1,596,526.8

2,177,756.03

2,950,000

553,845.43

568,950.12

100,000

400 %

500,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

79,392.39

48,245.02

100,000

0 %

100,000

คาบริการโทรศัพท์

43,061.86

45,658.89

50,000

0 %

50,000

356,524

329,988

450,000

0 %

450,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,032,823.68

992,842.03

700,000

1,100,000

รวมงบด้าเนินงาน

3,040,959.66

3,561,091.23

4,938,000

5,770,000

0

32,325.84

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

32,325.84

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

32,325.84

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

10,199,755.66

10,399,287.07

13,520,800

13,841,300

รวมค่าวัสดุ

150 %

ปี 2565
500,000
3,250,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาโทรศัพท์ค้างจาย

0 %

0
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

4,672,855

4,949,912

6,500,000

-9.44 %

5,886,300

0

4,838

72,600

-70 %

21,780

18,000

27,338

66,000

-50.91 %

32,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

4,690,855

4,982,088

6,638,600

5,940,480

รวมงบบุคลากร

4,690,855

4,982,088

6,638,600

5,940,480

0

80,000

324,000

22.22 %

396,000

0

0

0

100 %

100,000

59,400

158,150

424,000

0

17,015

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจ้าต้าแหนง

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า
รวมค่าตอบแทน

496,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

46,379

80,728

50,000

0 %

50,000

0

0

50,000

0 %

50,000

46,379

97,743

100,000

200,000

0

200,000

0 %

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0

0

200,000

0 %

200,000

รวมค่าวัสดุ

200,000

0

450,000

450,000

รวมงบด้าเนินงาน

305,779

255,893

974,000

1,046,000

โครงการกอสร้างก้าแพงกันดินคลองบาฬี
ชวงที่ 2 (ชวงถนน งามวงศ์วาน-ซอยติวา
นนท์ 14)

0

0

0

100 %

18,900,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองวัดต้าหนักใต้

0

0

0

100 %

1,400,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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0

0

0

100 %

40,500,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะคลองทา
ทรายชวงวัดชมภูเวกถึงแมน้าเจ้าพระยา

0

0

0

100 %

27,000,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะคลอง
บางซื่อน้อยชวงถนนติวานนท์ถึงซอยรัตนาธิ
เบศร์ 3

0

0

0

100 %

40,000,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะล้าประโด
งสาธารณประโยชน์ชวงถนนนนทบุรี 1 ถึง
คลองบางแพรก

0

0

0

100 %

8,500,000

โครงการกอสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ

0

3,150,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนน พร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ท้ายซอยกรุงเทพนนท์ 12
แยก 14

0

0

0

100 %

2,000,000

โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนวัดบัว
ขวัญ

0

0

0

100 %

290,000

โครงการกอสร้างบอสูบน้้าซอยสามัคคี 60

0

0

0

100 %

5,000,000

โครงการกอสร้างบอสูบน้้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้้าซอยสามัคคี 61/1

0

0

0

100 %

2,900,000
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โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองบางแพรกฝั่งกรมราชทัณฑ์ชวงสถานี
สูบน้้าคลองบางแพรกถึงถนนนนทบุรี 1
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โครงการกอสร้างประตูระบายน้้า ท้ายซอย
จุฬาเกษม 11

0

0

0

100 %

400,000

โครงการกอสร้างป้อมยามและรั้วศูนย์การ
เกษตรกรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้้าบริเวณ
ซอยงามวงศ์วาน 2 หลังกระทรวง สาธารณ
สุข

0

0

0

100 %

1,135,000

โครงการกอสร้างสถานีสูบน้้าคลองบาง
ตลาด (ใต้ทางดวน)

0

0

0

100 %

70,000,000

โครงการเขื่อนกันน้้าเซาะล้ารางสาธารณ
ประโยชน์ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองถึงหมูบ้าน
อัญชลี

0

0

0

100 %

13,000,000

โครงการต้นแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
ธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

0

0

0

100 %

455,000

23,900,000

0

0

0 %

0

โครงการติดตั้งแผงกั้นสแตนเลสพร้อมป้าย
เตือนบนทางเท้า บริเวณถนนนนทบุรี 1

0

0

0

100 %

6,910,000

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ท้าการ
ชุมชนซอยทรายทอง

0

140,000

0

0 %

0

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณ
เส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จ้านวน 12 เส้นทาง
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โครงการปรับปรุงถนน พร้อมรางวี ค.ส.ล.
และกอสร้างทอระบายน้้าซอยนนทบุรี 42

0

0

0

100 %

20,200,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหยอมชุมชน
ศิริชัยพัฒนาซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 1
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

0

0

7,850,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรพร้อมสัญญาณไฟเตือนบริเวณถนน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

0

0

0

100 %

30,000,000

โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

0

0

3,650,000

-100 %

0

12,700,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างก้าแพงกันดินคลองบาฬี
ชวงที่ 1 (ชวงคลองบางเขน-ซอยดวงมณี)

0

9,248,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างก้าแพงกันดินคลองมะขาม
โพรงชวงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้้า
คลองมะขามโพรง (ใหม) เพิ่มเติม (ฉบับที่
1)

0

0

8,000,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างก้าแพงกันดินล้าราง
สาธารณประโยชน์ ซอยนนทบุรี 3

0

0

15,700,000

-100 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสร้างก้าแพงกันดินคลอง
บางเขน บริเวณวัดปากน้้า
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะคลองขุด
ชวงสถานีสูบน้้า กสท. ถึงบ้านพักธนารักษ์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

0

0

72,600,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะล้าประโด
งชุมชนทรายทองสวนที่เหลือ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1)

0

0

14,000,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะล้ารางวัด
บัวขวัญ ซอยสามัคคี 34

0

20,250,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันน้้าเซาะล้าราง
สาธารณประโยชน์ชวงคลองบางตลาดถึง
ท้ายซอยทานสัมฤทธิ์ 10 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)

0

0

42,000,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 40 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)

0

0

1,207,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยระหวางซอยทราย
ทอง 26 และ 28

0

545,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)

0

0

23,500,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 28 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1)

0

0

15,000,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างถนนพร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ 37

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

888,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างบอสูบน้้าซอยงามวงศ์วาน
29 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

0

0

8,000,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างบอสูบน้้าบริเวณท้ายซอย
จุฬาเกษม 11

0

2,417,694.48

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางยู ค.ส.ล. จากซอยรัต
นาธิเบศร์ 22 ถึงถนนรัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)

0

0

5,000,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างสถานีสูบน้้าคลองบัวขวัญ
บริเวณซอยสามัคคี 51 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

0

0

23,000,000

-100 %

0

โครงการจายเงินคืนคาปรับงานกอสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรี

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการจายเงินชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) (ส้านักการ
ชาง)

0

0

100,000

-100 %

0

1,420,000

0

0

0 %

0

0

0

1,130,000

-100 %

0

โครงการซอมแซมก้าแพงกันดินคลองบาง
ตลาด บริเวณปลายซอยสามัคคี 35 และ 37
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล.
ซอยประชาชื่นนนทบุรี 7 เพิ่มเติม (ฉบับที่
2)

197

198

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 168/172

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนพร้อมกอ
สร้างรางวี ค.ส.ล. และกอสร้างบอสูบน้้า
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า ซอยงามวงศ์วาน
23 แยก 11 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

0

0

16,980,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม
และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานลอย
ถนนนนทบุรี 1 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

0

0

3,080,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้้า ประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3

0

0

0

100 %

8,000,000

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้้าคลองขุดถนน
ติวานนท์

0

0

0

100 %

5,000,000

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้้าคลองตาสุก

0

0

0

100 %

5,000,000

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้้าคลองบาง
ขวาง

0

0

0

100 %

2,500,000

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้้าคลองบางซื่อ
น้อยบริเวณหลังสถานีต้ารวจรัตนาธิเบศร์

0

0

0

100 %

5,000,000

โครงการจายเงินคืนคาปรับงานกอสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรี

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจายเงินชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK)

0

0

0

100 %

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
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ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,908,000

35,750,694.48

261,397,000

314,290,000

รวมงบลงทุน

38,908,000

35,750,694.48

261,397,000

314,290,000

14,995,800

0

0

รวมเงินอุดหนุน

14,995,800

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

14,995,800

0

0

0

รวมงานก่อสร้าง

58,900,434

40,988,675.48

269,009,600

321,276,480

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

69,100,189.66

51,387,962.55

282,530,400

335,117,780

515,520

534,360

872,000

4.85 %

914,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

เงินประจ้าต้าแหนง

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

108,000

454,643

670,000

-28.81 %

477,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเกา) ระยะ
ที่ 1

0 %

0

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-49.95 %

ปี 2565

12,000

33,901

93,500

46,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

769,920

1,157,304

1,769,900

1,572,500

รวมงบบุคลากร

769,920

1,157,304

1,769,900

1,572,500

0

0

40,000

0 %

40,000

0

0

1,000

1,400 %

15,000

98,000

189,416

0

0 %

0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู
คน

256,140

380,126

0

0 %

0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู
คน

0

0

400,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาตลาดสด

0

0

90,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาตลาดสด

0

0

0

100 %

150,000

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
โครงการคลินิกสัตวแพทย์ เทศบาลนคร
นนทบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการพัฒนาตลาดสด

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

75,759.4

114,972.6

0

0 %

0

0

0

0

100 %

450,000

0

0

10,000

900 %

100,000

429,899.4

684,514.6

541,000

0

0

10,000

100 %

20,000

8,111

9,969

15,000

166.67 %

40,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

1,000

400 %

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

0

0

30,000

66.67 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

5,633.4

4,752

80,800

247.52 %

280,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

0

200,000

0 %

200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

19,854

2,000

900 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

27,000

48.15 %

40,000

13,744.4

34,575

365,800

เงินอุดหนุนส้าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

755,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าวัสดุ

655,800

201

202

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:04

หน้า : 172/172

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์

1,092.74

1,244.2

5,000

0 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,092.74

1,244.2

5,000

5,000

รวมงบด้าเนินงาน

444,736.54

720,333.8

911,800

1,415,800

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

1,214,656.54

1,877,637.8

2,681,700

2,988,300

รวมแผนงานการพาณิชย์

1,214,656.54

1,877,637.8

2,681,700

2,988,300

รวมทุกแผนงาน

1,439,041,372.21

1,447,698,922.82

2,600,000,000

2,435,000,000

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,435,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 536,783,920 บาท

งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และสถาน
ศึกษาในสังกัด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับ
ที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 และตามหนังสือที่ มท
0809.2/ว 24 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนเป็นค่า
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 13,159,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 403,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รวม 536,783,920 บาท
รวม 536,783,920 บาท
จํานวน

13,562,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จํานวน

649,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยกฎหมายกําหนดให้นายจ้าง
เป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นทุนใน
การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือจังหวัดนนทบุรี
ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.5/ว 6536 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จํานวน 347,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด
ร้อนในการดํารงชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี
ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า ผ.02-1-11-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพความพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในการดํารงชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จัดตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี
ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า ผ.02-1-11-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จํานวน

42,686,400 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จํานวน

432,000 บาท

จํานวน

48,995,809 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด
ร้อนในการดํารงชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่
ในเขตเทศบาล จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี
ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า ผ.02-1-11-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินสํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล ใน
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและมีความจําเป็นที่จะต้อง
จ่าย จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากรายได้ค่า
ปรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ทั้ง
จํานวน สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการการจราจร โดย
ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดย
ตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทําป้าย สัญญาณไฟ
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะดังกล่าว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2999
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม พ.ศ. 2555
2) ค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง
จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ
. 2563
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปที่ผ่านมา
ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1/6 ของงบประมาณรายรับ
ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
เงิน 100 บาท ต้องนําส่งค่าบํารุง 1/6 บาท
= 1/6 x 1/100 = 0.00167 บาท
รายรับทุกหมวดตามงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 = 2,135,690,444.70 บาท
หัก - เงินอุดหนุนทั่วไป
= 699,921,480.00 บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะระบุวัตถุประสงค์
= 38,626,257.56 บาท
หักรวม
= 738,547,737.56 บาท
คงเหลือรายรับที่ต้องนํามาคํานวณส่งเป็นค่าบํารุง
ส.ท.ท. และ ส.ท.น.ม. = 2,135,690,444.70 - 738,547,737.56
= 1,397,142,707.14 บาท

หน้า : 4/649
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ดังนั้นจะต้องนําส่งค่าบํารุง ส.ท.ท.และ ส.ท.น.ม.
= 1,397,142,707.14 x 0.00167 บาท
= 2,333,228.32 บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง 500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
- ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียน
เทพประทานพร
- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ จํานวน 3,600,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุบริเวณตลาดท่าน้ํา
นนทบุรีอาคารพาณิชย์ จํานวน 124 คูหาตลาดช่วงแรก
ตลาดช่วงกลาง ตลาดช่วงหลัง ส้วม และท่าเทียบเรือ
ตั้งจ่ายตามหนังสือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ที่ กค 0311.23/662 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง การต่อสัญญาเช่าและสิ่งก่อสร้าง บัญชีตาราง
คํานวณการกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่
ราชพัสดุ ป 2562 - 2563 โดยปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
บริเวณโรงเรียนเทพประทานพร
- ค่าประกันอัคคีภัย จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับ
อาคารราชพัสดุเทศบาลเช่าบริเวณตลาดท่าน้ํานนทบุรี
อาคารพาณิชย์ จํานวน 124 คูหา ตลาดช่วงแรก
ตลาดช่วงกลาง ตลาดช่วงหลัง ส้วม และท่าเทียบเรือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จํานวน

5,156,000 บาท
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ตั้งไว้
ตามที่ต้องจ่ายจริง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จํานวน

4,000,000 บาท
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เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทุนการศึกษาจาก
ฐานรายได้ทุกประเภท รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํา
งบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา มาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณ โดยงบ
ประมาณรายได้เกินกว่า 300 ล้านบาทขึ้นไป
ให้ตั้งงบประมาณได้ปละไม่เกิน 2% สําหรับเป็นทุนการศึกษาให้
แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็ก
กําพร้า เด็กยากจน และคนพิการในท้องถิ่น ต้องเป็นการศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่
สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ระดับ ปวส. – ระดับปริญญาตรี)
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกประเภทที่ต้องนํามาจัดทํา
งบประมาณ = 41,941,283.74 บาท
คํานวณตั้งจ่ายได้ = 2,097,064,187.17 x 12%
= 350,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง จํานวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 10 ทุน ๆ ละ
ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ทุน ๆ ละ
ไม่เกิน 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการถ่ายโอนเป็นเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอนที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

จํานวน

7,048,000 บาท

จํานวน

1,559,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ จัดตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2553 โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี ทั้ง 5 ตําบล จัดตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้า ผ.021-11-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ
ในปที่จัดทํางบประมาณทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้นรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ทุกประเภท ซึ่งคํานวณตั้งจ่าย ดังนี้
ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 2,435,000,000 บาท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป 653,536,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
บาท
พันธบัตรและเงินกู้
บาท
หักรวม จํานวน
653,536,300 บาท
คงเหลือประมาณการรายรับที่ต้องนํามาคํานวณ
1,781,463,700 บาท
ดังนั้นจะต้องนําส่งค่าสมทบ กบท.
= (1,781,463,700 x 3)/100 บาท
= 53,443,911 บาท
จึงตั้งจ่ายไว้ 53,443,911 บาท
จัดตั้งตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

จํานวน

53,443,911 บาท
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สปสช.)

จํานวน

8,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
หน้า ผ.02-1-11-4 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทําศพพนักงานเทศบาล จัดตั้ง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาล ข้า
ราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จัดตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทําศพลูกจ้างประจํา จัดตั้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 132,230,100 บาท
รวม

50,010,300 บาท

รวม

9,792,000 บาท

จํานวน

2,133,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
จํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 13/649

5,799,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 11,348,500 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 28 คน จํานวน 10,377,600 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 15 คน จํานวน 970,900 บาท)
**แขวงท่าทราย จํานวน 4,584,200 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 12 คน จํานวน 3,512,100 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 18 คน จํานวน 1,072,100 บาท)
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 6,931,300 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 22 คน จํานวน 6,222,800 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 14 คน จํานวน 708,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

40,218,300 บาท

จํานวน

22,864,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินค่าตอบแทนราย
เดือน/เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 437,400 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 375,600 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 61,800 บาท)
**แขวงท่าทราย จํานวน 118,300 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 27,800 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 12 คน จํานวน 90,500 บาท)
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 176,100 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 5 คน จํานวน 118,500 บาท
สําหรับอัตราว่าง 9 จํานวน คน จํานวน 57,600 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

731,800 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัด
เทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 483,600 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 8 คน จํานวน 447,600 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 36,000 บาท)
**แขวงท่าทราย จํานวน 77,800 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 36,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3 คน จํานวน 41,800 บาท)
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 96,000 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 85,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 10,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

657,400 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)
**สํานักปลัดเทศบาล
(สําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน จํานวน 270,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

270,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

15,281,000 บาท

จํานวน

414,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566)
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8,360,000 บาท
(สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 41 คน จํานวน 8,000,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8 คน จํานวน 360,000 บาท)
**แขวงท่าทราย จํานวน 2,311,100 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 13 คน จํานวน 2,141,900 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 169,200 บาท)
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 4,609,900 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 18 คน จํานวน 4,181,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8 คน จํานวน 428,900 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 188,500 บาท
(สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 11 คน จํานวน 160,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 28,500 บาท)
**แขวงท่าทราย จํานวน 99,900 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 5 คน จํานวน 83,400 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 16,500 บาท)
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 125,700 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 7 คน จํานวน 99,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 26,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 19/649
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จํานวน 30,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ณ วันที่
13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี
(3) ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
อาทิเช่น ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมิน
เอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล

รวม

76,450,200 บาท

รวม

32,255,200 บาท

จํานวน

30,170,000 บาท
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การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(5) เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่ว
คราว กรณีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทําขวัญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 21/649
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ค่าเบี้ยประชุม

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ ตามที่
กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 150,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 600,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

1,044,000 บาท

จํานวน

111,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 552,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 228,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 264,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และผู้ได้รับบํานาญ
ปกติฯ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 22,200 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 54,800 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 34,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย

รวม

22,125,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จํานวน
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร1-2และสํานักงานแขวงท่า
ทราย

4,260,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน ประเภทรถราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถราชการ ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง
สํานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
จํานวน 17 คน แบ่งเป็นประจําสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1-2 จํานวน 13 คน
(ผลัดกลางวัน จํานวน 8 คน และผลัดกลางคืนจํานวน 5 คน)
และประจําสํานักงานแขวงท่าทราย จํานวน 4 คน
(ผลัดกลางวัน จํานวน 2 คน และผลัดกลางคืน จํานวน 2 คน)
โดยแบ่งค่าจ้างออกเป็น 12 งวด งวดละ 354,705 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลนครนนทบุรี ที่เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7 ผ.02 หน้า 10 ลําดับที่ 8
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

227
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

ค่าจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และสํานักงานแขวงท่าทราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร จํานวน 19 คน แบ่งเป็นประจํา
อาคารสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จํานวน 6 คน,
อาคาร 2 จํานวน 10 คน และประจําอาคารสํานักงาน
แขวงท่าทราย จํานวน 3 คน โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น
12 งวด งวด ละ 394,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 9 ลําดับที่ 7
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 25/649

4,730,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

2,550,000 บาท

จํานวน

555,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ค่าติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
ดูแลบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของสํานักงานเทศบาล อาคาร 1 – 2
ได้แก่ ระบบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบปรับ
อากาศ ระบบดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
ประปา เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2,100,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 300,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรอง จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปละ 1% ของรายได้
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จริงของปงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
รายได้จริงปงบประมาณ 2563 = 2,135,690,444.70_ บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ = 38,626,257.56 _ บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
= 0.00 บาท
คงเหลือเงินที่นํามาคํานวณเป็นค่ารับรอง
= 2,097,064,187.14 บาท
ค่ารับรองในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
= 2,097,064,187.14 x 1% บาท
= 20,970,641.88 บาท
ตั้งจ่ายไว้เพียง = 500,000.00 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ อาทิเช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่า
บริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก่ พิธีทาง
พระพุทธศาสนา พิธีถวายพระพร พิธีถวายสักการะเนื่องในวัน
สําคัญ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 27/649
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 600,000 บาท
**แขวงท่าทราาย จํานวน 200,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

1,000,000 บาท
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โครงการการเสริมสร้างความรู้และการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ
(smart city)
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการ
พัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หรือข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city)
ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ
เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับจ่ายเป็นค่าสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 71-72 ลําดับที่ 3
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

700,000 บาท
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลําดับที่ 7
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
โครงการจัดงานวันเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญที่ระลึก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลําดับที่ 6
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
นนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0310.4/2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-3 ลําดับที่ 5
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

500,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการระบบหนังสือราชการ และมีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล
รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
จ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 69 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

200,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมการออกแบบอินโฟกราฟฟຂกเพื่อการสื่อสารอย่างมี จํานวน
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
ขั้นตอนการจัดทําภาพ ในรูปแบบอินโฟกราฟຂก (Infographic)
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
สําหรับจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ
ค่าจัดทําเอกสารอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 70 ลําดับที่ 2
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 33/649

200,000 บาท
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โครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
ทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการสร้างบรรยากาศของการทํางานมีความเป็นกันเองเรียนรู้
และเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่นมีการสื่อสารที่ชัดเจนเหมาะ
สมมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ ผู้
บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับทบทวน) ผ.02-3-1-2 ลําดับที่ 2
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

1,500,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลนคร
นนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการให้บริการประชาชนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า ผ.02 หน้า 8 ลําดับที่ 2
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

200,000 บาท
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โครงการรณรงค์สํานักงานสีเขียว (Green Office)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และรับทราบถึงภัยอันตรายต่าง ๆ
อันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล
รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทํา
เอกสารอบรมค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การสร้างเครือข่ายด้าน Green Office รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 4 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

500,000 บาท
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการ
ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีเห็นถึงความ
สําคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้าน
คอรัปชั่น ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ
เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ. 02-3-1-3 ลําดับที่ 3
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

500,000 บาท
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชนให้
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทํา
เอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 56 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

200,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสําคัญ จํานวน
ต่างๆในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
- เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
เป็นแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่ ผู้
บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับจ่าย
เป็นค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 52 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 39/649

500,000 บาท
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การ
พัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นเน้นความคล่อง
ตัวในการทํางานและผลลัพธ์ที่ได้สําคัญ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล
รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับทบทวน) ผ.02-3-1-1 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 40/649

1,000,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

2,800,000 บาท

รวม

6,750,000 บาท

จํานวน

1,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2,000,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 500,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,000,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 300,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 450,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

255,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 50,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 100,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คีม สว่าน ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

445,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ฟຂล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 100,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 45,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,000,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 200,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

2,400,000 บาท

รวม

15,320,000 บาท

จํานวน

12,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 15,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,000,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 700,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 700,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1 – 2 อาคารสํานักงานแขวงท่าทราย และอาคารอื่น รวม
ทั้งค่ากระแสไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปຂดในความรับผิดชอบ
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 10,000,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 2,000,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

850,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

580,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1 – 2 อาคารสํานักงานแขวงท่าทราย และอาคารอื่นใน
ความรับผิดชอบ
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 800,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ คําบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ในความรับผิดชอบ
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 50,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 10,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ และค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
**สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,500,000 บาท
**แขวงท่าทราย จํานวน 50,000 บาท
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

1,620,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,569,600 บาท

รวม

5,100,600 บาท

จํานวน

470,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่
รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ํากว่า 500 ซี
เอฟเอ็ม จํานวน 10 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทํางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง
ระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรอง
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้
มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรอง
ความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐาน
สากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(5) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่
ต่ํากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 81 ลําดับที่ 2
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์นั่ง 5 ประตู

จํานวน

4,200,000 บาท

จํานวน

32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่ง จํานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี เป็นรถยนต์นั่ง 5 ประตู ประตู
ด้านข้าง 4 ประตู ประตูด้านท้าย 1 ประตู และมีชุดเซ็นเซอร์
เปຂด – ปຂดประตูท้าย เครื่องยนต์เบนซิน ระบบจ่ายน้ํามันแบบหัว
ฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน สําหรับห้อง
โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง ระบบควบคุมและปรับลดความ
เร็วอัตโนมัติ กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ติดตั้งเครื่องเล่น วิทยุ/MP3/WMA/DVD/CD/TV
พร้อมลําโพงและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกประจํารถ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 27 ลําดับที่ 8
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1
ชุด สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
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ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
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3/2564 ผ.03 หน้า 44 ลําดับที่ 13
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เพื่อสําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

จํานวน

30,000 บาท
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 89 ลําดับที่ 17
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2

จํานวน

45,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน 3
เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท สําหรับปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน
ราษฎร จํานวน 1 เครื่อง และฝ่ายบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 44 ลําดับที่ 12
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 52/649

255
หน้า : 53/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ ชนิด LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สําหรับปฏิบัติงาน
ธุรการ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 45 ลําดับที่ 15
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จํานวน

10,000 บาท
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เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จํานวน

12,800 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 4
เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท สําหรับใช้ปฏิบัติงานบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4,800x4,800 dpi
2. สามารถสแกนเอกสารไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 45 ลําดับที่ 14
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายในระบบปฏิบัติงานบัตรประจําตัว
ประชาชนเคลื่อนที่
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายในระบบ
ปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ เพื่อใช้เชื่อมต่อใน
การค้นหาเส้นทางเครือข่ายในโครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตร
ประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 100,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. รองรับเครือข่าย 3G/4G บนคลื่นความถี่
1.1 4G: 800/900/1800/2100/2600MHz
1.2 3G: 900/2100MHz
2. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n, ac
ได้เป็นอย่างน้อย
3. สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
5. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2
ได้เป็นอย่างน้อย
6. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC หรือ CE
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัดและมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบัตร
ประจําตัวประชาชนสําหรับให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําป 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 89 ลําดับที่ 18 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี ที่เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7 ผ.03 หน้า 89 ลําดับที่ 18
**กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

หน้า : 55/649
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จํานวน

200,000 บาท

รวม

469,000 บาท

จํานวน

369,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ 02-2-1-2 ลําดับที่ 4
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องรับรอง บริเวณชั้น 5 สํานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องรับรองและห้องข้างเคียง บริเวณ
ชั้น 5 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ตามแบบแปลน
เทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 58/2563 สําหรับใช้เป็นสถานที่
รับรองแขกและการจัดประชุม รวมทั้งงานรัฐพิธีต่าง ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.02 หน้า 14 ลําดับที่ 1
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จํานวน

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้
รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ. 02-2-1-4 ลําดับที่ 8
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายอื่น
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการระบบต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวัดระดับและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานการบริการในด้านต่าง ๆ
ของเทศบาลนครนนทบุรี ในการปรับปรุงการบริการเพื่อสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ และประกอบการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับทบทวน) ผ. 02-3-1-3 ลําดับที่ 4
**สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

54,809,500 บาท

รวม

11,479,500 บาท

รวม

11,479,500 บาท

จํานวน

6,885,300 บาท

จํานวน

74,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน..18..คน จํานวน..6,627,000..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..5..คน จํานวน..258,300..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน..1..คน จํานวน..67,200..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..1..คน จํานวน..7,200..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

182,000 บาท

จํานวน

4,262,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน..6..คน จํานวน..182,000..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน..18..คน จํานวน..3,922,000..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..6..คน จํานวน..340,200..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

75,600 บาท

รวม

28,130,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน..3..คน จํานวน..54,000..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..6..คน จํานวน..21,600..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าใช้สอย

รวม

22,370,000 บาท

จํานวน

1,670,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลประจําป(Annual
Report)
1. หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจําป 2564 รูป
แบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จํานวน 2,500 เล่ม
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 8 นิ้ว ยาว 10.5 นิ้ว
- ปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์สี 4 สี เคลือบพีวี
ซีด้าน และเทคนิคพิเศษอย่างน้อย 1 เทคนิค
- เนื้อในกระดาษอาร์ต 120 แกรม พิมพ์ 4 สี จํานวนไม่น้อย
กว่า 120 หน้า
- การจัดส่ง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
ทางไปรษณีย์ไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน จํานวนไม่ต่ํากว่า 1,500 เล่ม
2. วีดีทัศน์ (รูปแบบ แผ่น Master จํานวน 1 แผ่น)
- เรียบเรียง ถ่ายทํา ตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 10-15 นาที มี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือรายงานกิจการ (ข้อ 1)
- มี Sub Title บรรยายข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
และ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 7 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าจ้างเหมางานบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายหลักของ
เทศบาลนครนนทบุรีให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบํารุง
รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ ประกอบด้วยระบบดังนี้
1. ระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) WatchGuard
2. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management)
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) Softnix
4. ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 58 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

2,000,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนคร
นนทบุรี

จํานวน

2,300,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

1. สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ความ
ยาว 2 นาที ผลิตพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีระบบ
ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลนนทบุรี และสถานีโทรทัศน์
ระบบดาวเทียมเพื่อเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ ครอบคลุมพื้นที่รับ
ชมมากกว่า 150 ประเทศ
2. ถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน
ของเทศบาลนครนนทบุรี หรือผลงานของเทศบาลนคร
นนทบุรี หรือตามที่เทศบาลนครนนทบุรีกําหนด ความยาวอย่าง
น้อย 10 นาที โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีระบบ
ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลนนทบุรี
3. สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ผลิต
พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
4. ผลิตพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเผยแพร่ผ่าน
หนังสือพิมพ์ขนาดครึ่งหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แบบสี่
สี จํานวน 1 ครั้ง และแบบคอลัมน์ภาพข่าว 2 ครั้ง โดยออกแบบ
และจัดทําอาร์ตเวิร์ค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 6 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบบริการประชาชน(e-Service)เทศบาลนคร
นนทบุรี รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ และรองรับการใช้งานผ่าน
Mobile Application เทศบาลนครนนทบุรี
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- เพื่อพัฒนาการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านระบบ Internet website
และMobile Application ของเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียด
มีดังนี้
1. ออกแบบ และพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์
และ Mobile Application
1.1 ระบบออกใบอนุญาตสถานประกอบการ
1.2 ระบบคําร้องงานทะเบียนราษฎร
1.3 ระบบการบริการตัดแต่งต้นไม้
1.4 ระบบการแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล
1.5 ระบบจองคิวขอรับบริการรถสุขาเคลื่อนที่
1.6 ระบบบริการรถลอกท่อระบายน้ํา
1.7 ระบบรายงาน
2. จัดทําระบบการลงทะเบียนชื่อเข้าใช้บริการ e-Service
เพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
3. จัดหาบริการระบบ Cloud เพื่อติดตั้งบริการประชาชน
(e-Service) เทศบาลนครนนทบุรี
4. พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
นนทบุรี ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
5. พัฒนาระบบให้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS
และ Android และ Windows Phone
6. จัดทําคู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
เทศบาลนครนนทบุรี (e-Service)
7. จัดให้มีการนําเสนอผลงานของการดําเนินงานให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ผ.02 หน้า 27 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หน้า : 65/649
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ค่าจ้างเหมาทําวารสารเทศบาลนครนนทบุรี

จํานวน

3,800,000 บาท
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- เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนนทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการจัดทําวารสารรายเดือนตามราย
ละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะวารสาร
- ใช้กระดาษอาร์ตมันเคลือบเงาอย่างดี
อย่างน้อย 100 แกรม
- ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 11.30 นิ้ว
- จํานวน 12 หน้า พิมพ์สี่สี ระบบออฟเซ็ตทุกหน้า
- เข้าเล่มด้วยการเย็บกลางหนังสือ
- จํานวน 14,000 ฉบับต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
รวมเป็น 168,000 ฉบับ
1.2 เนื้อหาของวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย
- เนื้อหาสาระที่น่าสนใจทั่ว ๆ ไป
- คอลัมน์เล่าสู่กันฟัง
- คอลัมน์แวดวงชุมชน
- คอลัมน์เงิน ๆ ทอง ๆ
- คอลัมน์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- คอลัมน์ทางการศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ประเพณี
- คอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ
- คอลัมน์เกี่ยวกับเยาวชน
- โดยคอลัมน์ต่าง ๆ และเนื้อหา สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. นําข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ในวารสารเทศบาลนครนนท์ หรือ
กิจกรรม หรือผลงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสถานี
โทรทัศน์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 5 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย(ห้องServer)
- เพื่อให้ระบบภายในห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(ห้อง Server) ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมทํางาน
24 ชั่วโมง อย่างไม่ขัดข้อง ดังนี้
1. ระบบเครื่องสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 1 ระบบ
2. ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator System) 1 ระบบ
3. ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
(Precision Air Conditioning System) 2 ระบบ
4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(Fire Suppression System) 1 ระบบ
5. ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ
(Access Control) 1 ระบบ
6. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) 1 ระบบ
7. และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 56 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

1,150,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน สําหรับเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อให้ระบบสามารถดําเนินการทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลของ
เทศบาลนครนนทบุรีที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ต่ออายุการให้บริการการใช้งาน Map API เพื่อให้สามารถ
แสดงแผนที่ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ต่ออายุการให้บริการการใช้งาน Direction API เพื่อให้
สามารถแสดงเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ต่ออายุการบริการระบบ Cloud เพื่อติดตั้งโปรแกรมบริหาร
จัดการข้อมูล สําหรับสร้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บรวม
ถึง โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น
5. จัดเก็บฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
6. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) ผ.02 หน้า 25 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

3,500,000 บาท
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ของเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อช่วยบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถใช้
ได้ทั้งกับโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว ซึ่งจะช่วยใน
เรื่องของการวางแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้โครงการสามารถ
ดําเนินการไปตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กําหนด ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ ทั้งยังช่วยวิเคราะห์ง
งบประมาณที่จะต้องใช้ในโครงการทั้งหมด รวมไปถึงการติดตาม
ปัญหาที่พบในโครงการ และระบบที่ใช้วัดผลการดําเนินงานหรือ
ประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านระบบ IT รายละเอียด
ดังนี้
1. จัดทําระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ประเมินและติดตามการดําเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ
2. จัดทําระบบบริหารจัดการผลโครงการและ
งบประมาณ และ ตัวชี้วัด
3. จัดทําระบบ Dashboard ภาพรวมโครงการ
การเบิกจ่าย และตัวชี้วัด
4. จัดอบรมผู้ใช้งานเพื่อบันทึกและติดตามผล
5. จัดหาบริการระบบ Cloud เพื่อให้บริการโปรแกรมจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของระบบ
6. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.02 หน้า 20 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

4,000,000 บาท

273
หน้า : 71/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

โครงการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDocument) เทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรีมีระบบจัดเก็บสแกนเอกสาร
จากกระดาษเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการสูญหายและแชร์
ข้อมูลให้หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นใน
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี และให้สามารถสืบค้นเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้
รายละเอียดดังนี้
1. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารจัดการ
เอกสารระบบเดิมที่เทศบาลใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และจัดทํา
เอกสารรายงานผลการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์
2. ระบบที่พัฒนาต้องเป็น Web Application
/ Web Service รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดฝึกอบรม โดยจําแนกเป็น 2 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลระบบ
- หลักสูตรสําหรับผู้นําเข้าข้อมูล
4. ระบบที่พัฒนาต้องติดตั้งและใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดเตรียมไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ออกแบบและจัดทําฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐาน
ข้อมูลเดิมให้สามารถใช้งานได้ร่วมกันได้
6. สามารถเข้ารหัสข้อมูล เมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย
7. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 74 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

500,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําแผ่นปลิว
โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอาท์ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผลิตรายการ
สารคดี ค่าจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลให้กับ
ประชาคมชุมชนนครนนทบุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การประชุมประชาคมเมือง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-2-1-5 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

3,750,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่าหนังสือพิมพ์
ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
แก้วน้ํา ถ้วย ชาม น้ํายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

1,300,000 บาท

จํานวน

1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ํามันเชื้อเพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์
และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ค่าล้างอัดรูป-ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
วัสดุสํารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนสําหรับป้ายสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

15,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000,000 บาท

จํานวน

15,000,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 3 x 4.6 เมตร (13.8 ตารางเมตร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 3 x 4.6 เมตร (13.8 ตารางเมตร) จํานวน 3 ป้าย
ราคาป้ายละ 5,000,000 บาท ติดตั้งบริเวณแยกติวานนท์
แยกพระราม 5 และแยกแคราย (รพ.สัตว์)
โดยป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ป้าย มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 จอ แอลอีดี ชนิดความละเอียด P4 รุ่นใช้ภายนอก
3 เมตร x 4.6 เมตร ราคารวมการ์ด ตัวรับ+ตัวส่ง
- ขนาดป้าย 3 เมตร x 4.6 เมตร
- ขนาดป้ายรวม ไม่น้อยกว่า 13.8 ตารางเมตร
- สามารถแสดงสีได้สูงสุด 280 ล้านล้านสี
- 1 จุดภาพประกอบไปด้วยแอลอีดี
สีแดง, เขียว, น้ําเงิน (แอลอีดีชนิดเอสเอ็มดี)
- ระยะห่างของทุกจุดภาพ 4 มิลิเมตร
- จํานวนจุดภาพต่อ 1 ตารางเมตรไม่น้อยกว่า
62,000 หลอด
- จํานวนจุดภาพทั้งหมดของป้ายประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 880,000 จุดภาพ
- สามารถแสดงตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทย
และภาษอังกฤษ
- รองรับไฟล์วีดีโอ, MOV, MP4, WMV9, AVI, MOV
และ อื่นๆ
- ตรวจเช็คค่าอุณหภูมิ และDead Pixel จอแอลอีดีได้
- ลวดเชื่อม LED CHIP ทําจากทองคํา
(gold wire bonding chip)
- อุปกรณ์สําคัญของป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดี
- ชุดแสดงสีของจุดภาพ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
1.2 วีดีโอโปรเซสเซอร์
1.3 ชุดควบคุมคอนโทรลจอแอลอีดี
- Signage สําหรับคอนโทรลจอ Slave
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(ใช้กับระบบบริหารจัดการเดิมของเทศบาล)
- ตู้แม็กเนติกไทม์เมอร์สําหรับหน่วงเวลา
ป้องกันไฟกระชาก
- ระบบบริหารจัดการ ตัวลูก
1.4 โครงสร้างรองรับจอพร้อมติดตั้ง พร้อมระบบ
ระบายอากาศ เซ็ทอัพจอ และระบบ โดยรวมฐานราก
พร้อมวิศวกรเซ็นต์แบบ
1.5 ไลท์บ็อค กรอบจอด้านข้างซ่อนไฟแอลอีดี
ชนิดกันน้ํา และซ่อนไฟตรงเสา (เลือกสีภายหลัง)
1.6 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เราท์เตอร์ชนิดภายนอก,
ตู้เก็บอุปกรณ์, ท่อร้อยสายไฟต่างๆ
1.7 อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์รีเซ็ทระบบออนไลน์
1.8 อลูมิเนียมคอมโพสิตหุ้มทั้งจอ เลือกสีได้ภายหลัง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 102 ลําดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หน้า : 78/649
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจ่ายอื่น
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐเป็น
ที่ปรึกษาในการดําเนินการสํารวจข้อมูล ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลนคร
นนทบุรีให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
(ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 10 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
**สํานักการคลัง จํานวน 9,697,900 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 35 คน จํานวน 6,079,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 40 คน จํานวน 3,618,900 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 3,511,800 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 10 คน จํานวน 2,925,000 บาท)
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 12 คน จํานวน 586,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

52,181,800 บาท

รวม

31,785,800 บาท

รวม

31,785,800 บาท

จํานวน

13,209,700 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

521,500 บาท

จํานวน

394,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
**สํานักการคลัง จํานวน 394,500 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 5 คน จํานวน 221,900 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 27 คน จํานวน 172,600 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 127,000 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 3 คน จํานวน 95,000 บาท)
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 32,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
**สํานักการคลัง จํานวน 309,600 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 9 คน จํานวน 288,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 21,600 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 85,200 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 85,200 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

961,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
**สํานักการคลัง จํานวน 528,000 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 528,000 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 433,000 บาท
(สําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน 2 คน จํานวน 433,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิ์
เบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
(สําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน จํานวน 12,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
**สํานักการคลัง จํานวน 8,388,600 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 49 คน จํานวน 8,016,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8 คน จํานวน 372,600 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 7,513,700 บาท
(สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 44 คน จํานวน 7,130,300 บาท)
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 9 คน จํานวน 383,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

15,902,300 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

784,500 บาท

รวม

17,440,000 บาท

รวม

5,304,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
**สํานักการคลัง จํานวน 366,200 บาท
(สําหรับพนักงาน จํานวน 26 คน จํานวน 347,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง 3 คน จํานวน 19,200 บาท)
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 418,300 บาท
(สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 25 คน จํานวน 388,000 บาท)
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 6 คน จํานวน 30,300 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

1,084,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
**สํานักการคลัง จํานวน 1,000,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้า
พักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
**สํานักการคลัง จํานวน 876,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 208,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
**สํานักการคลัง จํานวน 127,600 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 12,400 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

5,010,000 บาท

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ระบบเครือข่าย จํานวน
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย

500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องแม่ข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3.ดูแล ปรับปรุง พัฒนา และบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่อง
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 53 ลําดับที่ 2
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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โครงการจัดทําเว็บไซต์บริการข้อมูลสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน และเพิ่มช่อง
ทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขี้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 76 ลําดับที่ 7
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
โครงการจัดทําเว็บไซต์ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นรวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก จัดทําเว็บไซต์ระบบภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง การให้บริการประชานอย่างรวดเร็วและประชาชน
สามารถดูข้อมูลทรัพย์สินที่ชําระภาษี สามารถแจ้งการแก้ไขข้อมูล
ทรัพย์สินผ่านทางเว็บไซต์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 75 ลําดับที่ 6
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

1,600,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นรวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกขนย้ายสิ่งของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างหรือจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาด ค่าประกันภัยต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงินธนาคาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 1,300,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
**สํานักการคลัง จํานวน 300,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าภาษีถอนคืน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทราบ
สําหรับจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการชําระภาษีท้องถิ่น และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ 02-2-1-5 ลําดับที่ 11
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาล จํานวน
นครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง

500,000 บาท

- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารเทศบาล
รองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล
ในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เกิดการรับรู้ ร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และถูกต้อง เปຂดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้
สําหรับจ่ายเป็นค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปຂด-ปຂดโครงการ ค่าสถานที่ ค่าจัดทําเอกสารอบรม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่ายานพาหนะ (จ้างเหมารถบัส)
ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นในการ
ทํากิจกรรมในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ 02-3-1-4 ลําดับที่ 5
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
**สํานักการคลัง จํานวน 200,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

400,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

4,671,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

74,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร
กระดาษ ปากกา แผ่นป้ายต่างๆ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 1,500,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 20,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ
**สํานักการคลัง จํานวน 54,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 1,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่
น้ํามันเบรก ยางใน ยางนอก ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 100,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 200,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าล้างอัดรูป- ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 10,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษ
บันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ และ
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 1,500,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

2,455,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของตลาดสดเทศบาล
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักการคลัง และกองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน
**สํานักการคลัง จํานวน 20,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารและค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ พัสดุทางไปรษณีย์ ค่าลง
ทะเบียน ค่าโทรเลขและค่าธนาณัติของสํานักการคลัง และกอง
สารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
**สํานักการคลัง จํานวน 1,500,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร การบริการทาง
โทรภาพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
**สํานักการคลัง จํานวน 200,000 บาท
**กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

300,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,956,000 บาท

รวม

2,956,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องคํานวนเลขไฟฟ้า 12 หลัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟ้า 12 หลัก
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่าย
สถิติการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- จอแสดงผลดิจิทัล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- คํานวณราคาขายและต้นทุน
แบบ Mark up, Mark down
- คํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน
ราคาขาย กําไร (Cost, Sell, Margin)
- คํานวณราคาขายจากเปอร์เซ็นต์กําไร (Profit Margin)
- คํานวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- แสดงจํานวนครั้งที่คํานวณตัวเลข (Item Counter)
- ความเร็วในการพิมพ์ 3.5 บรรทัด/วินาที
- ผ้าหมึกพิมพ์ 2 สี (ดํา/แดง)
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 82 ลําดับที่ 4
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

299
หน้า : 97/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

เครื่องคํานวนเลขไฟฟ้า 14 หลัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟ้า 14 หลัก
จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วน
พัฒนารายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- จอแสดงผลดิจิทัล แสดงตัวเลข 14 หลัก
- ความเร็วในการพิมพ์ 4.4 บรรทัด/วินาที
- มีฟังก์ชันทอนเงิน (Change Function)
- มีฟังก์ชันพิมพ์ซ้ํา (Reprint)
- มีแป้น Disp เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจุลภาคระหว่างชุดตัวเลข
- แสดงการคํานวณย้อนหลังได้สูงสุด 150 ขั้น
- คํานวณการบวกเลขซ้ํา รวบรวมยอดย่อยและยอดรวมแต่ละ
ชุด
- คํานวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up, Mark down
- คํานวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- ผ้าหมึกพิมพ์ 2 สี (ดํา/แดง)
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 82 ลําดับที่ 5
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

28,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ขาว-ดํา และสี ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จํานวน 4
เครื่องๆละ 400,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนาราย
ได้ 3 เครื่อง และส่วนพัสดุ 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 84 ลําดับที่ 13
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

1,600,000 บาท
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หน้า : 99/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดลึก 40 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 260 ซม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดลึก 40 ซม. ยาว 250
ซม. สูง 260 ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท เพื่อใช้
ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนารายได้ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง 8 บาน ขนาดลึก 40
ซม. ยาว 250 ซม. สูง 260 ซม.
- วัสดุทําจากไม้ MDF หนา 19 มิล ปຂดทับด้วยลามิเนต
- ตู้ลายไม้ มือจับอลูมิเนียม กุญแจล๊อค
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 84 ลําดับที่ 12
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

50,000 บาท
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หน้า : 100/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดลึก 40 ซม. ยาว 417 ซม. สูง 260 ซม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดลึก 40 ซม. ยาว 417
ซม. สูง 260 ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท เพื่อใช้
ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนารายได้ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง 16 บาน ขนาด ลึก 40
ซม. กว้าง 417 ซม. สูง 260 ซม.
- วัสดุทําจากไม้ MDF หนา 19 มิล ปຂดทับด้วยลามิเนต
- ตู้ลายไม้ มือจับอลูมิเนียม กุญแจล๊อค
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 83 ลําดับที่ 11
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

80,000 บาท
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หน้า : 101/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

โทรศัพท์พื้นฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย จํานวน
9 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนารายได้
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว พร้อมไฟเรืองแสง
- รองรับบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID)
- บันทึกชื่อและหมายเลขได้ 100 หมายเลข
- สนทนาต่อเนี่องได้ 10 ชม. สแตนบายได้นาน 6 วัน
- ขยายเครื่องลูกไร้สายรวมสูงสุดได้ 6 เครื่อง
- ใช้แบตเตอรี่ Rechargeable AAA Ni-MH
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 82 ลําดับที่ 6
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

36,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:34

รถเข็นพื้นเหล็กพับได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กพับได้ จํานวน 1
คันๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัสดุ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- รถเข็นพื้นเหล็กพับได้ 4 ล้อ
- พื้นและด้ามจับผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น สลักยึดมือจับผลิต
จากเหล็กหนา มีฝาครอบพลาสติก
- ล้อยางตันน้ําหนักเบา ขอบยางกันชนช่วงลดแรงกระแทก
- พับเก็บได้ สะดวกต่อการใช้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถรับน้ําหนักได้ 350 กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 82 ลําดับที่ 7
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

3,500 บาท
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หน้า : 103/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

295,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 80,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัสดุ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2MP Full-Frame
- ถ่ายวีดีโอ Uhd 4k60p
- เปลี่ยนเลนส์ได้
- พร้อมเลนส์ 28-60mm zoom lens
- พร้อม SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า 64G
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 102 ลําดับที่ 46
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 32,800 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติ
งานในงานธุรการ 4 ชุด ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 ชุด และส่วน
พัสดุ 4 ชุด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
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ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 96 ลําดับที่ 32
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 8 ชุด ๆ
ละ 45,800 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนารายได้ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี

จํานวน
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ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 97 ลําดับที่ 33
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

จํานวน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 10,000
บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนารายได้ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 99 ลําดับที่ 40

หน้า : 107/649

310
หน้า : 108/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้
ปฏิบัติงานในฝ่ายการเงินและบัญชี มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
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เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 100 ลําดับที่ 41
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

จํานวน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในส่วนพัสดุ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 98 ลําดับที่ 35
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

หน้า : 110/649
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายการเงินและ
บัญชี มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 98 ลําดับที่ 36
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

8,900 บาท
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนาราย
ได้ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 98 ลําดับที่ 37
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานธุรการ 2
เครื่อง และส่วนพัสดุ 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 99 ลําดับที่ 38
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

หน้า : 113/649
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 27,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในส่วนพัฒนาราย
ได้ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 99 ลําดับที่ 39
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

27,000 บาท
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 17 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ จํานวน 4 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 1
เครื่อง ส่วนพัสดุ จํานวน 4 เครื่อง ส่วนพัฒนารายได้ จํานวน 8
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 97 ลําดับที่ 34
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

42,500 บาท
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สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานในงานธุรการ 2 เครื่อง ฝ่ายสถิติการคลัง 1
เครื่อง และส่วนพัสดุ 8 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 100 ลําดับที่ 42
**สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จํานวน

187,000 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 429,560 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 108,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

1,243,000 บาท

รวม

814,000 บาท

รวม

814,000 บาท

จํานวน

538,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

276,000 บาท

รวม

429,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)
(สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 1 คน จํานวน 222,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 54,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมคณะ
กรรมการตามที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

รวม

215,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลตามที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและอาหารในการจัดประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องการกับการจัดการประชุม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

8,575,000 บาท

รวม

5,084,000 บาท

รวม

5,084,000 บาท

จํานวน

3,096,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน..10..คน จํานวน... 2,729,900...บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..7..คน จํานวน..366,800..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

7,200 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน..1..คน จํานวน.. 7,200...บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน..1..คน จํานวน.. 42,000..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

326
หน้า : 124/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

1,905,700 บาท

จํานวน

32,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน..8..คน จํานวน.. 1,851,700..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..1..คน จํานวน..54,000..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน..2..คน จํานวน..32,400..บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน..-..คน จํานวน..-..บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

3,491,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย

รวม

2,800,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างพิมพ์
วารสารเทศบาล ค่าจัดทําแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด แถบ
เสียง (เทป) คัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายและไร้
สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผลิตรายการ สารคดี ค่าจ้างเหมา
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ศาลกําหนด ตามคําสั่งหรือคําพิพากษา และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 144 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จํานวน

300,000 บาท
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โครงการ"เทศบาลนครนนทบุรีโปร่งใสห่างไกลผลประโยชน์ทับซ้อน" จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลนคร
นนทบุรีโปร่งใสห่างไกลผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการปลูก
จิตสํานึกให้บุคลากรของเทศบาลของเทศบาลนครนนทบุรี เห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องประมวล จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และ
ความสําคัญในการใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกฯ ที่
ปรึกษาฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด - ปຂดโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 59 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หน้า : 128/649

500,000 บาท
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โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จํานวน
และวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงการอบรมหลักสูตร ความรู้
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ตามแบบแผนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
ทางละเมิด พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด - ปຂด
โครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 61 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หน้า : 129/649

300,000 บาท
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โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ จํานวน
.ศ. 2540

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และคํานึงถึงสิทธิในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด - ปຂด
โครงการ ค่าจัดทําเอกสารอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 63 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเบิกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

511,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม น้ํายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ในและอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามัน หล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แก่ พนักงานเทศบาลฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 2566)
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 12 คน จํานวน 3,402,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 6 คน จํานวน 299,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

88,529,200 บาท

รวม

8,168,500 บาท

รวม

8,168,500 บาท

จํานวน

3,701,800 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

40,600 บาท

จํานวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 27,800 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 12,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

412,000 บาท

จํานวน

3,901,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
เทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 412,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 20 คน จํานวน 3,576,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8 คน จํานวน 325,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

94,400 บาท

รวม

12,642,600 บาท

รวม

3,782,600 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 5 คน จํานวน 72,800 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 21,600 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนําจับ เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นําสืบสวนผู้กระทําความผิด
มาลงโทษ ตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
เทศบาลและตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

1,440,000 บาท

จํานวน

204,000 บาท

จํานวน

138,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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ค่าใช้สอย

รวม

7,550,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จ้างเหมาดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดของฝ่ายรักษาความ จํานวน
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง

6,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น รถราชการ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม แก้ไข บํารุงรักษาอุปกรณ์ และ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดของฝ่าย
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ผ.02 หน้า 36 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ได้แก่
จ้างเหมาจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2535 คู่มือ หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ของเทศบาลนครนนทบุรี ค่าจัดทําเอกสารในการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด บันทึกเปรียบเทียบปรับ
บันทึกถ้อยคําผู้ต้องหา และหนังสือขออนุญาต เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
และที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของหน่วยงาน ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

1,000,000 บาท

รวม

1,310,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
ตัวหนีบ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์บํารุง
รักษาวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สาร ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางนอก ยางในรถยนต์ แบตเตอรี่ วัสดุอุปกรณ์ในรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ชนิดเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่องน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ค่าฟຂล์ม ค่าล้าง อัด ขยายภาพ เทปเปล่า ม้วนเทป
ค่าป้ายผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กระบอง
เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น กรวยยาง แผงกั้น ป้าย
สัญลักษณ์ กระจกโค้งจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว วัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการจราจร และเพื่อรองรับการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางใน
ด้านจราจร ฯลฯ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ทําให้ประชาชน
มีความรู้สึกอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา
การก่ออาชญากรรมในชุมชน และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังดูแลตรวจตรา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

344
หน้า : 142/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

67,718,100 บาท

รวม

67,718,100 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว -ดํา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด
ขาว - ดํา ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 29 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
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เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 30 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 29 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

66,600 บาท
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รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมติดตั้งกล่องท้ายรถ และไฟวับ จํานวน
วาบ
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมติดตั้ง
กล่องท้ายรถ และไฟวับวาบ จํานวน 5 คัน ๆ ละ 90,300
บาท โดยรถจักรยานยนต์ 1 คัน ประกอบด้วย
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี ขนาดที่กําหนด
เป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา จํานวน 5 คัน
คัน ละ 84,300 บาท จํานวน 421,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
(2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
2. ติดตั้งกล่องท้ายรถพร้อมขายึด จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,500
บาท จํานวน 17,500 บาท
3. ไฟวับวาบพร้อมขายึด จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500
บาท จํานวน 12,500 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2563 ผ.03 หน้า 96 ลําดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

หน้า : 144/649

451,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

หน้า : 145/649
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กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดพร้อมอุปกรณ์ และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติด จํานวน
ตั้งบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดและระบบ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ
ราคา 55,000 บาท จํานวน 24 ตัว รวมเป็นเงิน 1,320,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที
(frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX
สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection)ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้
อย่างน้อยดังนี้
(1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
(2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
(3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

หน้า : 146/649

17,000,000 บาท
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- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย
2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4และIPv6ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 7 ข้อ 8)
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ ราคา 53,000 บาท
จํานวน 10 ตัว รวมเป็นเงิน 530,000 บาท
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มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า
2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ
Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับ
การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX สําหรับ
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้อย่างน้อย
ดังนี้
(1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
(2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
(3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6
ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
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หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 8 ข้อ 9)
3) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
ราคา 61,000 บาท จํานวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 183,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถทําการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา
การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า
90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom
ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.05 LUX
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สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.005 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
Motion Detection ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 4 ข้อ 5)
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4) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง ราคา 120,000
บาท
จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 240,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปຂด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ
HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปຂด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด
ผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
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- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500 บาท จํานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 21 ข้อ 62)
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
ราคา 32,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 32,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 195 – 245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 – 225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 22 ข้อ 65)
7) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
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กว่า 3.0 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 4 ข้อ 8)
8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติด
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ตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 3,800 บาท ต่อชุด จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 3,800 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 70)
9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 28,000 บาท ต่อชุด จํานวน 2 ชุด
รวมเป็นเงิน 56,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 71)
10) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ราคา 350,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 700,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก
(12 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
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- มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
จํานวน 2 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 1 ข้อ 2)
11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ราคา 120,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24
ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม
Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog
ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 13 ข้อ 34)
12) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ตัว
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า
(Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 12 ข้อ 29)
13) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ 1 ราคา 240,000 บาท จํานวน 3 ชุด
รวมเป็นเงิน 720,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall
แบบ Appliance
- มีFirewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood,
IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS,
Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment,
ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port
แบบ Network Address Translation (NAT)
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และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS
หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการ
ใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 9 ข้อ 22)
14) ลิขสิทธิ์สําหรับบันทึกภาพ ราคา 51,200 บาท
จํานวน 37 ลิขสิทธิ์ รวมเป็นเงิน 1,894,400 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นลิขสิทธิ์สําหรับเปຂดใช้งานกล้องวงจรปຂด
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของเครื่องบันทึกแม่ข่าย
- เป็นระบบเปຂดสามารถใช้งานกับกล้อง IP และ
Video Encoder เพื่อรองรับกล้อง IP และ Analog ในอนาคต
เป็นระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดสามารถควบคุม
การทํางานของกล้องวงจรปຂด จอแสดงภาพ และ
เครื่องลูกข่ายได้จากห้องควบคุม ในรูปแบบ Multi-Monitor
หรือ Video Wall
- เป็นระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดต้องเป็นระบบ
ที่สามารถรองรับการขยายได้อย่างไม่จํากัด เพื่อประโยชน์ในการ
ศูนย์กล้องวงจรปຂด ทั้งจํานวนกล้อง เครื่องแม่ข่ายหรือ
เครื่องลูกข่าย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้าน
การรักษาความปลอดภัยอื่นอาทิ Access Control ได้
- รองรับการทํางานแบบหลาย Server ได้
มากกว่า 100 Server
- รองรับการทํางานแบบแผนที่ (MAP) ที่สามารถแทรก
รูปภาพ ของพื้นต่าง ๆ ลงไปในโปรแกรม และต้องสามารถ
นําไอคอนของกล้องวงจรปຂดวางในจุดต่าง ๆ ในแผนที่ได้
โดยจะแสดงภาพเมื่อใช้เมาส์คลิกที่ไอคอนกล้องวงจรปຂด
- สนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ONVIF Profile S, T และ G
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- รองรับการดึงข้อมูลวีดีโอที่ถูกบันทึกใน SD card ที่อยู่
บนกล้อง ในกรณีที่ Network ขาดการเชื่อมต่อโดยอาศัย
การทํางานของ Onvif Profile G
- มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (API) สําหรับ
เพิ่มขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร์
- สนับสนุนการเข้ารหัสสัญญาณภาพชนิด
H.265, H.264, JPEG2000 และ MJPEG ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการจัดการส่งและรับข้อมูลภาพความละเอียดสูง
(High Definition Stream Management) Smart Code
- รองรับการเข้ารหัสในรูปแบบ FIPS 140-2 Encryption
- สนับสนุนการจัดการบัญชีผู้ใช้ด้วย
Microsoft Active Directory
- มีเครื่องมือบอกสถาณะการทํางานของอุปกรณ์ทั้งระบบ
กล้องวงจรปຂด
- รองรับการบันทึกเสียงจากกล้องได้
- รองรับการรับส่งสัญญาณเสียงแบบสองทางระหว่าง
ผู้ควบคุมกับอุปกรณ์ปลายทาง
- รองรบการเชื่อมต่อกล้องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กล้อง
ต่อเครื่อง NVR Server
- รองรับระบบการทํา Archive ข้อมูลวีดีโอ
- รองรับระบบรองรับการ Archive ข้อมูลวีดีโอไปเก็บได้
สูงสุด 10 ป
- สามารถแบ่งหน้าจอเพื่อดูภาพได้สูงสุง 64 กล้องใน 1 จอ
ภาพ
- สามารถดูภาพผ่านอุปกรณ์ Mobile ได้แก่ iPhone, iPad
ที่ใช้ iOS 10 ขึ้นไปและอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ที่
ใช้ Android 5.0
ขึ้นไปได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15) ลิขสิทธิ์สําหรับวิเคราะห์ภาพและการค้นหาอัตลักษณ์
บุคคลและยานพาหนะ ราคา 50,000 บาท จํานวน 10 ลิขสิทธิ์
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รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สําหรับนําภาพที่ได้จากกล้องวงจรปຂดมาวิเคราะห์ค้นหา
เชิงบุคคลโดยระบุเพศ ช่วงอายุ สีเสื้อผ้า ช่วงวันเวลา ได้
- สามารถค้นหาเหตุการณ์แบบภาพตัวอย่าง
(Thumbnail search), ค้าหาเหตุการณ์จากเหตุแจ้งเตือน
(Alarm Search), สามารถค้นหาเหตุการณ์ Intelligent motion
- เป็นลิขสิทธิ์วิเคราะห์ภาพ Next-Generation
Video Analytics หรือ Self-Learning Video Analytics event
AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติจากภาพ Video
ย้อนหลัง แล้วทําการ Save as Bookmark ไว้ให้เจ้าหน้าที่
มาทบทวนเหตุการณ์ได้ (Unusual Activity Detection)
AI สามารถรองรับการตรวจพบ License plate event search
ได้
AI สามารถตีกรอบชี้เฉพาะเมื่อเรียนรู้ว่าบุคคลหรือ
ยานพาหนะปรากฎในภาพ Live View
- สามารถค้นหาบุคคลต้องสงสัย ด้วยการกําหนด
รูปพรรณสัณฐานดังนี้ (Appearance Search)
- สามารถกําหนดเพศของผู้ต้องสงสัย
- สามารถกําหนดสีผมของผู้ต้องสงสัย
- สามารถกําหนดค้นหาวัยเด็กหรือผู้ใหญ่
- สามารถกําหนดสีของเสื้อผ้า (Upper Body Color)
- สามารถกําหนดสีของกางเกง หรือ กระโปง
(Lower Body Color)
- สามารถกําหนดวัน,เวลา และตําแหน่งของกล้อง
ที่ต้องการค้นหา
- AI สามารถเล่นภาพ Video ย้อนหลังจากตําแหน่งของกล้อง
ที่บุคคลต้องสงสัยเดินผ่านบนช่วงเวลาที่ค้นหาอัตโนมัติ
- สามารถจําแนกประเภทยานพาหนะ และกําหนดการค้นหา
จากชนิดยานพาหนะและสีของยานพาหนะ เช่นค้นหารถยนต์
ทั่วไป รถบรรทุก รถเมล์ รถจักรยานยนต์
- สามารถค้นหาบุคคลต้องสงสัยเมื่อทําการ Search จากภาพ
ที่ปรากรณ์ในVideo Record ของ โปรแกรม
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมี
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ความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
16) โปรแกรมบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลภาพ
รองรับลิขสิทธิ์ สําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด
ราคา 150,000 บาท จํานวน 1 โปรแกรม
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สําหรับริหารจัดการกล้องวงจรปຂดในโครงการ เพื่อดูภาพ
และตั้งการแจ้งเตือนในการวิเคราะห์ภาพผู้ต้องสงสัย
- โปรแกรมเป็นลักษณะ Open Platform เปຂด สามารถรอง
รับ
การบริหารกล้องวงจรปຂดที่มีความละเอียดสูง ได้ถึง
60 ล้านพิกเซลได้ และสามารถ Integrate กับ Software
ระบบกล้องวงจรปຂดยี่ห้ออื่นได้
- มี Web Client ชนิด Cloud Service ในการ
เรียกดูภาพ Live View กรณีเกิดเหตุได้
- สามารถส่งออกวีดีโอที่บันทึกจากหลายกล้องพร้อมกัน โดย
วีดีโอที่ส่งออกจะมีโปรแกรมสําหรับเปຂดดูและสามารถใส่
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปຂดดูโดยไม่รับอนุญาต
- มีบันทึกข้อมูลการทํางานของระบบและผู้ใช้
- โปรแกรมสามารถทําการ Export ภาพ Video ออกมาเป็น
หลักฐานพร้อมการ Blur พื้นที่ในส่วนที่ไม่ใช่จุดสนใจ
เพื่อป้องกันข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รั่วไหล (privacy-blurred export)
- โปรแกรมรองรับการใส่ภาพใบหน้าคนเพื่อ
ทําเป็น Watchlist ได้ในอนาคต
- โปรแกรมสามารถสอน AI ของกล้องวงจรปຂดให้เรียนรู้
เพิ่มเติม เพิ่มความฉลาดให้ AI มีความแม่นยํามากขึ้น
(Teach by example)
- โปรแกรมสามารถ Export ภาพจากการค้นหา
เชิงอัตลักษณ์ได้ และสามารถร้อยเรียงภาพออกมาเป็น
ช่วงเวลาบุคคลต้องสงสัยเข้ามาที่กล้องแรก จนถึง
กล้องสุดท้ายที่พบเจอ
- โปรแกรมสามารถจัดการการแจ้งเหตุ และ ระดับการ
แจ้งเตือนจากกล้องวงจรปຂดด้วยสัญลักษณ์ และสี
อย่างน้อย 4 สี (น้ําเงิน ฟ้า เหลือง และ แดง) ได้มาตรฐาน
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- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
17) ลิขสิทธิ์ควบคุม Smart Pole ราคา 150,000 บาท
จํานวน 1 โปรแกรม รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นชุดโปรแกรมระบบฯ แบบบูรณาการที่มีความสามารถ
ในการควบรวมทํางานของระบบย่อย (sub systems) ต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุฉุก
เฉิน (Emergency Call Point Smart Pole)
- รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
Alarm Input of Security Control Device ได้ 3,000 แชลแนล
ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจัดการ 1 เครื่อง
รองรับฐานข้อมูลบุคคลเข้าออกได้ 50,000 ฐานข้อมูล
(Credential for access control) หรือดีกว่า
- รองรับลายนิ้วมือและบัตรได้รวมกันได้สูงสุด
250,000 ข้อมูล หรือดีกว่า
- สามารถควบคุมการเปຂด-ปຂด (Lock/Unlock) ประตูได้
- สามารถแสดงเหตุการณ์ (Event) ได้แบบ Real Time ได้
- สามารถแสดงสถานะของประตูและส่งสัญญาณ Alarm ได้
- สามารถรองรับกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินได้
3,000 Event และเมื่อเกิดเหตุการณ์โปรแกรมต้องสั่งภาพ
Real Time จากกล้อง PTZ ขึ้นมาดูได้ทันที แสดงภาพ
เหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุโดยอัตโนมัติ (Auto Pop up)
พร้อม ๆ กับ Alarm Event และ Icon ที่กระพริบอยู่โดยต้อง
แสดงภาพได้หลายภาพบนแผนที่ในหน้าจอเดียวกัน
- สามารถตั้งเวลาการเปຂดปຂดของประตู แบบ schedule ได้
เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าการทํางาน
(Set up Configuration) ต่าง ๆ ในระบบผ่านทางหน้า Web
(Web Accessible Configuration) ได้
- เป็นลิขสิทธิ์ที่สามารถพัฒนาต่อเพื่อเชื่อมกับกับระบบอื่น
ของอาคารและการเชื่อมต่อได้ในอนาคตผ่านโปรแกรม
3rd party เช่น Microsoft. SQL Server, MySQL,
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PostgreSQL, or Oracle
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
18) โปรแกรมบริหารจัดการการแจ้งเหตุฉุกเฉินและควบคุม
การเข้า-ออก ราคา 70,000 บาท จํานวน 1 โปรแกรม
รวมเป็นเงิน 70,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นโปรแกรมสําหรับบริหารการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปຂด
และระบบอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกห้องรองรับการแสดงผล
ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Work Station)
- โปรแกรมสามารถค้นหารายชื่อบุคคลที่ใช้งานการเข้าออก
ประตู ออกมาเป็น excel file ได้
- โปรแกรมสามารถเพิ่มบุคคลการเข้าออกได้ที่เครื่องอ่านบัตร
ที่สํานักงานเทศบาลนครนนทุบรี
- สามารถสั่งเปຂดประตูโดยใช้ multi-factor authentication
ได้
- สามารถจัดการแจ้งเตือนได้หลายชนิดดังนี้
- ลําดับความสําคัญการเตือน (Alarm Priority) เวลาการ
แจ้งเตือน (Alarm Time) แหล่งที่มาของเหตุ (Alarm Source)
- ระบบสามารถรองรับการควบคุมการเข้าออกของรถด้วย
ป้ายทะเบียน LPR ได้ในอนาคต
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
19) หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk Drive 8TB
ราคา 12,000 บาท จํานวน 14 ชุด รวมเป็นเงิน 168,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ SAS
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 8TB
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
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- ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ป
- สําหรับใช้งานเพื่อบันทึกกล้องวงจรปຂดโดยเฉพาะ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
20) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมกล้องวงจรปຂดชนิด PTZ
ราคา 992,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 992,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สําหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ติดตั้งภายนอก
เพื่อโต้ตอบกับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
- เป็นลักษณะเสา Module ทําจากวัสดุอะลูมิเนียม
หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร รองรับการใช้งาน IoT interface
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ LED Lighting,
Environmental Monitoring and sensor, PTZ Camera,
Digital signage. รองรับ 5G Sensor add on,
รองรับ Hub Charing Mobile add on,
รองรับ IP Board cast ได้ในอนาคต เป็นต้น
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
21) ระบบควบคุมการเข้าออกประตูของ Server
จํานวน 1 ประตู พร้อม ระบบ Alarm ราคา 167,800 บาท
จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 167,800 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องอ่านบัตร และรองรับปุ่มกด สามารถ
อ่านบัตร Smart Card 13.56 MHz ได้ มีระบบปุ่มกด (Keypad)
12 ปุ่ม (0 ถึง 9, *, #) พร้อมเสียงในตัว ได้มาตรฐาน ISO
สําหรับใช้งานร่วมกับบัตร อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง
+65 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- รองรับมาตรฐาน IP65
- รองรับมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย
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- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- ชุดควบคุมประตูนิรภัย
- รองรับการทํางานของ Interface แบบ Input และ Output
(ปุ่มกดออก, ระบบล็อค, สวิตช์แม่เหล็ก และระบบ real time)
อุณหภูมิการทํางานปกติ -30 ถึง +55 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 90%
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- อุปกรณ์ควบคุมระบบการเข้าออกประตูโดยระบบเครือข่าย
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Uplink
ที่ TCP/IP, RS-485 และ Downlink RS-485,
Wiegand (W26/W34)
- สามารถทํางานกับ RS485 Interface
และ Wiegand Interface ได้
- อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง +65 องศาเซลเซียส
หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 90%
- รองรับมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย
- รองรับข้อมูลการ์ดได้ถึง 100,000 การ์ด
และ log เหตุการณ์ ได้ถึง 300,000 เหตุการณ์ หรือดีกว่า
- รองรับการเชื่อมต่อ Alarm input ได้ 4 ช่อง
- รองรับการเชื่อมต่อ Door sensor ได้ 1 ช่อง
- รองรับการเชื่อต่อ Lock relay 1 ช่อง และ
Alarm relay ได้ 2 ช่อง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่าย
จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในไทย
- เซ็นเซอร์ไร้สัมผัสสําหรับเปຂดประตู
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 0 ถึง 95%
- มีระบบตั้งเวลา (Time Delay) ตั้งแต่ 1 ถึง 25 วินาที
- ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์อยู่ที่ตั้งแต่ 40 ถึง 120 mm
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
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- เป็นกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับประตูเดียวออกแบบเพื่อ
ใช้กับประตูบานพับ 90 องศา
- เป็นชนิด Magnetic Lock ที่มีขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า
300 กิโลกรัม
- มีแรงดันและกระแสไฟฟ้าในการทํางานปกติ
12V/500 mA, 24V/250mA
- มีหลอดไฟ LED สําหรับแสดงสถานการณ์ทํางาน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมี
ความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
22) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
ขนาด16 ช่อง แบบ Industrial พร้อม Power supply
ราคา 100,000 บาท จํานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็น Switch ที่สําหรับใช้งานภายนอกอาคาร สามารถ
ทํางานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส
- มีช่องการเชื่อมต่อ Fiber Optic ชนิด SFP จํานวน 2 ช่อง
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ
OSI Model-และออกแบบมาสําหรับใช้งาน IPv4 และ IPv6
- มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric
ไม่น้อยกว่า 46 Gbps/non-blocking
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000
Mac Address, automatic source learning and aging
- มี Jumbo Frame ไม่น้อยกว่า 10K bytes
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ทํางานได้มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at PoE
(Power over Ethernet plus) ในช่องเดียวกันได้
จํานวน ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Console,
Telnet, Web browser, SNMP v1 และ v2c ได้
มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่องมีช่องเชื่อมต่อ Relay Output
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ในกรณี Power failure มีช่อง Digital Input/Output
จํานวนอย่างละ 2 ช่อง รองรับการทํางานในสภาวะ
อุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส
- มีอุปกรณ์จ่ายไฟ (Power Supply) มีคุณสมบัติ ดังนี้
สามารถจ่ายไฟ AC 100-240V และให้กําลังไฟ 480 W
สามารถทํา efficiency up to 93.9% หรือดีกว่า
เพื่อการประหยัดพลังงาน
- ได้รับมาตรฐาน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
23) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
24) อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก สําหรับจุดติดตั้ง
ตู้ควบคุมย่อย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
25) สายไฟ NYY รวมเป็นเงิน 24,768 บาท
26) สายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
27) อุปกรณ์ประกอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
28) ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ Rack ขนาด 9U
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และ accessory ราคา 30,000 บาท
จํานวน 2 ตู้ รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
29) งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อม Set Up
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด งานติดตั้งอุปกรณ์จุดแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน Emergency Call point งานฐานราก งานติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งเสา Emergency call point และการทดสอบ
ระบบ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก ห้อง Server
ปรับปรุงกั้นห้องสําหรับห้องเก็บอุปกรณ์ Server ติดตั้งเครื่อง
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ปรับอากาศ Software Development Kit ของระบบบริหาร
จัดการกล้องวงจรปຂด งานสัญญาณโครงข่ายเน็ตเวิค และ
ค่าตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ไปยังเทศบาลนครนนทบุรี และ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 แหล่ง
รวมเป็นเงิน 8,156,232 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
พิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 32 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดพร้อมอุปกรณ์ และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติด จํานวน
ตั้งบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

20,000,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดและระบบแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ ราคา 55,000 บาท
จํานวน 18 ตัว รวมเป็นเงิน 990,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที
(frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สําหรับ
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้
อย่างน้อยดังนี้
(1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
(2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
(3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
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- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)
IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 7 ข้อ 8)
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ ราคา 53,000 บาท
จํานวน 20 ตัว รวมเป็นเงิน 1,060,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame
per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า
2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้
ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX สําหรับ
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้
อย่างน้อยดังนี้
(1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
(2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
(3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)
IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
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- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง
50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 8 ข้อ 9)
3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง ราคา 120,000
บาท
จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปຂด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
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ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปຂดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)
IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด
ผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 10 ข้อ 12)
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 21 ข้อ 62)
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ราคา 5,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 11,600 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 21 ข้อ 63)
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
ราคา 32,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 32,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 195 – 245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 – 225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 22 ข้อ 65)
7) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
จํานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 4 ข้อ 8)
8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 3,800 บาท ต่อชุด จํานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 11,400
บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 70)
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9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 28,000 บาท ต่อชุด จํานวน 2 ชุด
รวมเป็นเงิน 56,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 71)
10) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ราคา 350,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 700,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก
(12 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
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จํานวน 2 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 1 ข้อ 2)
11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ราคา 120,000 บาท จํานวน 2 ชุด
รวมเป็นเงิน 240,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม
Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog
ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 13 ข้อ 34)
12) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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- เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า
(Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 12 ข้อ 29)
13) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ 1 ราคา 240,000 บาท จํานวน 3 ชุด
รวมเป็นเงิน 720,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall
แบบ Appliance
- มีFirewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood,
IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS,
Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment,
ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port
แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS
หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการ
ใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 13 ข้อ 34)
14) ลิขสิทธิ์สําหรับบันทึกภาพ ราคา 51,200 บาท
จํานวน 38 ลิขสิทธิ์ รวมเป็นเงิน 1,945,600 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นลิขสิทธิ์สําหรับเปຂดใช้งานกล้องวงจรปຂดเพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ายของเครื่องบันทึกแม่ข่าย
- เป็นระบบเปຂดสามารถใช้งานกับกล้อง IP
และ Video Encoder เพื่อรองรับกล้อง IP และ Analog
ในอนาคตเป็นระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดสามารถ
ควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปຂด จอแสดงภาพ และ
เครื่องลูกข่ายได้จากห้องควบคุม ในรูปแบบ Multi-Monitor
หรือ Video Wall
- เป็นระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดต้องเป็นระบบ
ที่สามารถรองรับการขยายได้อย่างไม่จํากัด เพื่อประโยชน์
ในการศูนย์กล้องวงจรปຂด ทั้งจํานวนกล้อง เครื่องแม่ข่ายหรือ
เครื่องลูกข่าย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้าน
การรักษาความปลอดภัยอื่นอาทิ Access Control ได้
- รองรับการทํางานแบบหลาย Server ได้
มากกว่า 100 Server
- รองรับการทํางานแบบแผนที่ (MAP) ที่สามารถแทรก
รูปภาพ ของพื้นต่าง ๆ ลงไปในโปรแกรม และ ต้องสามารถนํา
ไอคอนของกล้องวงจรปຂดวางในจุดต่าง ๆ ในแผนที่ได้
โดยจะแสดงภาพเมื่อใช้เมาส์คลิกที่ไอคอนกล้องวงจรปຂด
- สนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ONVIF Profile S, T และ G
- รองรับการดึงข้อมูลวีดีโอที่ถูกบันทึกใน SD card
ที่อยู่บนกล้อง ในกรณีที่ Network ขาดการเชื่อมต่อโดยอาศัย
การทํางานของ Onvif Profile G
- มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (API) สําหรับ
เพิ่มขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร
- สนับสนุนการเข้ารหัสสัญญาณภาพชนิด H.265,
H.264, JPEG2000 และ MJPEG ได้เป็นอย่างน้อย
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- รองรับการจัดการส่งและรับข้อมูลภาพ ความละเอียดสูง
(High Definition Stream Management) Smart Code
- รองรับการเข้ารหัสในรูปแบบ FIPS 140-2 Encryption
- สนับสนุนการจัดการบัญชีผู้ใช้ด้วย
Microsoft Active Directory
- มีเครื่องมือบอกสถาณะการทํางานของอุปกรณ์ทั้งระบบ
กล้องวงจรปຂด
- รองรับการบันทึกเสียงจากกล้องได้
- รองรับการรับส่งสัญญาณเสียงแบบสองทางระหว่าง
ผู้ควบคุมกับอุปกรณ์ปลายทาง
- รองรบการเชื่อมต่อกล้องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กล้อง
ต่อเครื่อง NVR Server
- รองรับระบบการทํา Archive ข้อมูลวีดีโอ
- รองรับระบบรองรับการ Archive ข้อมูลวีดีโอไปเก็บได้
สูงสุด 10 ป
- สามารถแบ่งหน้าจอเพื่อดูภาพได้สูงสุง 64 กล้องใน 1 จอ
ภาพ
- สามารถดูภาพผ่านอุปกรณ์ Mobile ได้แก่ iPhone, iPad
ที่ใช้ iOS 10 ขึ้นไปและอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet
ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไปได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรี
มีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15) ลิขสิทธิ์สําหรับวิเคราะห์ภาพและการค้นหาอัตลักษณ์
บุคคล
และยานพาหนะ ราคา 50,000 บาท จํานวน 20 ลิขสิทธิ์
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สําหรับนําภาพที่ได้จากกล้องวงจรปຂดมาวิเคราะห์ค้นหา
เชิงบุคคลโดยระบุเพศ ช่วงอายุ สีเสื้อผ้า ช่วงวันเวลา ได้
- สามารถค้นหาเหตุการณ์แบบภาพตัวอย่าง
(Thumbnail search), ค้าหาเหตุการณ์จากเหตุแจ้งเตือน
(Alarm Search), สามารถค้นหาเหตุการณ์ Intelligent motion
- เป็นลิขสิทธิ์วิเคราะห์ภาพ Next-Generation
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Video Analytics หรือ Self-Learning Video Analytics event
AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติจากภาพ
Video ย้อนหลัง แล้วทําการ Save as Bookmark
ไว้ให้เจ้าหน้าที่มาทบทวนเหตุการณ์ได้
(Unusual Activity Detection) AI สามารถรองรับ
การตรวจพบ License plate event search ได้
AI สามารถตีกรอบชี้เฉพาะเมื่อเรียนรู้ว่าบุคคลหรือ
ยานพาหนะปรากฎในภาพ Live View
- สามารถค้นหาบุคคลต้องสงสัย ด้วยการ
กําหนดรูปพรรณสัณฐานดังนี้ (Appearance Search)
- สามารถกําหนดเพศของผู้ต้องสงสัย
- สามารถกําหนดสีผมของผู้ต้องสงสัย
- สามารถกําหนดค้นหาวัยเด็กหรือผู้ใหญ่
- สามารถกําหนดสีของเสื้อผ้า (Upper Body Color)
- สามารถกําหนดสีของกางเกง หรือ กระโปง
(Lower Body Color)
- สามารถกําหนดวัน,เวลา และตําแหน่งของกล้อง
ที่ต้องการค้นหา
- AI สามารถเล่นภาพ Video ย้อนหลังจากตําแหน่ง
ของกล้องที่บุคคลต้องสงสัยเดินผ่านบนช่วงเวลา
ที่ค้นหาอัตโนมัติ
- สามารถจําแนกประเภทยานพาหนะ และกําหนด
การค้นหาจากชนิดยานพาหนะและสีของยานพาหนะ
เช่นค้นหารถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก รถเมล์ รถจักรยานยนต์
- สามารถค้นหาบุคคลต้องสงสัยเมื่อทําการ Search
จากภาพที่ปรากรณ์ใน Video Record ของ โปรแกรม
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้
อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมี
ความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
16) โปรแกรมบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลภาพรองรับ
ลิขสิทธิ์ สําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ราคา 150,000
บาท จํานวน 1 โปรแกรม รวมเป็นเงิน 150,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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- สําหรับริหารจัดการกล้องวงจรปຂดในโครงการ เพื่อดูภาพและ
ตั้งการแจ้งเตือนในการวิเคราะห์ภาพผู้ต้องสงสัย
- โปรแกรมเป็นลักษณะ Open Platform เปຂด สามารถรอง
รับการบริหารกล้องวงจรปຂดที่มีความละเอียดสูงได้ถึง 60 ล้านพิก
เซลได้ และสามารถ Integrate กับ Software ระบบกล้องวงจร
ปຂดยี่ห้ออื่นได้
- มี Web Client ชนิด Cloud Service ในการเรียกดู
ภาพ Live View กรณีเกิดเหตุได้
- สามารถส่งออกวีดีโอที่บันทึกจากหลายกล้องพร้อมกัน โดยวี
ดีโอที่ส่งออกจะมีโปรแกรมสําหรับเปຂดดูและสามารถใส่รหัสผ่าน
เพื่อป้องกันการเปຂดดูโดยไม่รับอนุญาต
- มีบันทึกข้อมูลการทํางานของระบบและผู้ใช้
- โปรแกรมสามารถทําการ Export ภาพ Video ออกมาเป็น
หลักฐานพร้อมการ Blur พื้นที่ในส่วนที่ไม่ใช่จุดสนใจ
เพื่อป้องกันข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรั่ว
ไหล (privacy-blurred export)
- โปรแกรมรองรับการใส่ภาพใบหน้าคนเพื่อทํา
เป็น Watchlist ได้ในอนาคต
- โปรแกรมสามารถสอน AI ของกล้องวงจรปຂดให้เรียนรู้เพิ่ม
เติม เพิ่มความฉลาดให้ AI มีความแม่นยํามาก
ขึ้น (Teach by example)
- โปรแกรมสามารถ Export ภาพจากการค้นหาเชิงอัตลักษณ์
ได้ และสามารถร้อยเรียงภาพออกมาเป็นช่วงเวลาบุคคลต้องสงสัย
เข้ามาที่กล้องแรก จนถึงกล้องสุดท้ายที่พบเจอ
- โปรแกรมสามารถจัดการการแจ้งเหตุ และ ระดับการแจ้ง
เตือนจากกล้องวงจรปຂดด้วยสัญลักษณ์ และสี อย่างน้อย 4
สี (น้ําเงิน ฟ้า เหลือง และ แดง) ได้มาตรฐาน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
17) ลิขสิทธิ์โปรแกรมแจ้งเหตุฉุกเฉินและการควบคุมการ
เข้า-ออก ราคา 200,000 บาท จํานวน 1 โปรแกรม รวมเป็น
เงิน 200,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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- เป็นลิขสิทธิ์ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริการจัดการเข้าออกห้อง
- เป็นชุดโปรแกรมระบบฯ แบบบูรณาการที่มีความสามารถใน
การควบรวมทํางานของระบบย่อย (sub systems) ต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call Point Smart Pole) รองรับ
การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือ
ข่าย Alarm Input of Security Control Device ได้ 3,000 แช
ลแนลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจัดการ 1 เครื่อง รอง
รับฐานข้อมูลบุคคลเข้าออกได้ 50,000 ฐาน
ข้อมูล (Credential for access control) หรือดีกว่า รองรับลาย
นิ้วมือและบัตรได้รวมกันได้สูงสุด 250,000 ข้อมูล หรือดีกว่า
- สามารถควบคุมการเปຂด-ปຂด (Lock/Unlock) ประตูได้
- สามารถแสดงเหตุการณ์ (Event) ได้แบบ Real Time ได้
- สามารถแสดงสถานะของประตูและส่งสัญญาณ Alarm ได้
- สามารถรองรับกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
ได้ 3,000 Event และเมื่อเกิดเหตุการณ์โปรแกรมต้องสั่ง
ภาพReal Time จากกล้อง PTZ ขึ้นมาดูได้ทันที แสดงภาพ
เหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุโดยอัตโนมัติ (Auto Pop up) พร้อม ๆ
กับ Alarm Event และ Icon ที่กระพริบอยู่โดยต้องแสดงภาพได้
หลายภาพบนแผนที่ในหน้าจอเดียวกัน
- สามารถตั้งเวลาการเปຂดปຂดของประตู แบบ schedule ได้
- เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าการทํา
งาน (Set up Configuration) ต่าง ๆ ในระบบผ่านทาง
หน้า Web (Web Accessible Configuration) ได้
- เป็นลิขสิทธิ์ที่สามารถพัฒนาต่อเพื่อเชื่อมกับกับระบบอื่น
ของอาคารและการเชื่อมต่อได้ในอนาคตผ่าน
โปรแกรม 3rd party
เช่น
Microsoft. SQL Server, MySQL, PostgreSQL, or Oracle
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
18) โปรแกรมบริหารจัดการการแจ้งเหตุฉุกเฉินและควบคุม
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การเข้า-ออก ราคา 70,000 บาท จํานวน 1 โปรแกรม รวมเป็น
เงิน 70,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นโปรแกรมสําหรับบริหารการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปຂด
และระบบอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกห้อง
รองรับการแสดงผลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย (Client Work Station)
- โปรแกรมสามารถค้นหารายชื่อบุคคลที่ใช้งานการเข้าออก
ประตู ออกมาเป็น excel file ได้
- โปรแกรมสามารถเพิ่มบุคคลการเข้าออกได้ที่เครื่องอ่านบัตร
ที่สํานักงานเทศบาลนครนนทุบรี
- สามารถสั่งเปຂดประตูโดยใช้ multi-factor authentication
ได้
- สามารถจัดการแจ้งเตือนได้หลายชนิดดังนี้
- ลําดับความสําคัญการเตือน (Alarm Priority) เวลาการแจ้ง
เตือน (Alarm Time) แหล่งที่มาของเหตุ (Alarm Source)
- ระบบสามารถรองรับการควบคุมการเข้าออกของรถด้วยป้าย
ทะเบียน LPR ได้ในอนาคต
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
19) หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk Drive 8TB ใช้สําหรับเป็น
หน่วยบันทึกภาพในเครื่องแม่ข่าย ราคา 12,000 บาท จํานวน 14
ชุด รวมเป็นเงิน 168,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ SAS
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 8TB
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
- ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ป
- สําหรับใช้งานเพื่อบันทึกกล้องวงจรปຂดโดยเฉพาะ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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20) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมกล้องวงจรปຂดชนิด PTZ
ราคา 992,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 992,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สําหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ติดตั้งภายนอก
เพื่อโต้ตอบกับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
- เป็นลักษณะเสา Module ทําจากวัสดุอะลูมิเนียมหนา
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร รองรับการใช้งาน IoT interface
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ LED Lighting,
Environmental Monitoring and sensor,
PTZ Camera, Digital signage. รองรับ 5G Sensor add on,
รองรับ Hub Charing Mobile add on, รองรับ IP Board cast
ได้ในอนาคต เป็นต้น
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
21) ระบบควบคุมการเข้าออกประตูของ Server จํานวน 1
ประตู พร้อม ระบบ Alarm ราคา 167,800 บาท จํานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 167,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องอ่านบัตร และรองรับปุ่มกด สามารถอ่าน
บัตร Smart Card 13.56 MHz ได้ มีระบบปุ่มกด (Keypad) 12
ปุ่ม (0 ถึง 9, *, #) พร้อมเสียงในตัว ได้มาตรฐาน ISO สําหรับใช้
งานร่วมกับบัตร อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง +65 องศา
เซลเซียส หรือดีกว่า
- รองรับมาตรฐาน IP65
- รองรับมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- ชุดควบคุมประตูนิรภัย
- รองรับการทํางานของ Interface แบบ Input
และ Output (ปุ่มกดออก, ระบบล็อค, สวิตช์แม่เหล็ก และ
ระบบ real time) อุณหภูมิการทํางานปกติ -30 ถึง +55 องศา
เซลเซียส หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 90%
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- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- อุปกรณ์ควบคุมระบบการเข้าออกประตูโดยระบบเครือข่าย
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Uplink
ที่ TCP/IP, RS-485
และ Downlink RS-485, Wiegand (W26/W34)
- สามารถทํางานกับ RS485 Interface
และ Wiegand Interface ได้
- อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง +65 องศาเซลเซียส หรือดี
กว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 90%
- รองรับมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย
- รองรับข้อมูลการ์ดได้ถึง 100,000 การ์ด และ log
เหตุการณ์ ได้ถึง 300,000 เหตุการณ์ หรือดีกว่า
- รองรับการเชื่อมต่อ Alarm input ได้ 4 ช่อง
- รองรับการเชื่อมต่อ Door sensor ได้ 1 ช่อง
- รองรับการเชื่อต่อ Lock relay 1 ช่อง และ Alarm relay
ได้ 2 ช่อง
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในไทย
- เซ็นเซอร์ไร้สัมผัสสําหรับเปຂดประตู
- รองรับการใช้ไฟฟ้า 12V DC
- อุณหภูมิการทํางานปกติ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส หรือดี
กว่า
- สามารถทํางานได้ในความชื้นตั้งแต่ 0 ถึง 95%
- มีระบบตั้งเวลา (Time Delay) ตั้งแต่ 1 ถึง 25 วินาที
- ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์อยู่ที่ตั้งแต่ 40 ถึง 120 mm
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
- เป็นกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับประตูเดียวออกแบบเพื่อใช่
กับประตูบานพับ 90 องศา
- เป็นชนิด Magnetic Lock ที่มีขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า 300
กิโลกรัม
- มีแรงดันและกระแสไฟฟ้าในการทํางาน
ปกติ 12V/500 mA, 24V/250mA
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- มีหลอดไฟ LED สําหรับแสดงสถานการณ์ทํางาน
- สามารถทํางานได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
ระหว่าง -10 องศาเซลเซียสถึง 55 องศาเซลเซียสหรือในย่านอุ
ณภูมิที่ดกว้างกว่า
- สามารถทํางานร่วมกับ Mounting Bracket ชนิด LZ ที่ออก
แบบมาให้เหมาะสําหรับใช้งานร่วมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม มีน้ําหนักไม่เกิน 0.75
กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
22) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
ขนาด 24 ช่อง แบบ Industrial พร้อม Power supply
ราคา 117,500 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 117,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็น Switch ที่สําหรับใช้งานภายนอกอาคาร สามารถ
ทํางานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
และออกแบบมาสําหรับใช้งาน IPv4 และ Ipv6
- มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric
ไม่น้อยกว่า 48 Gbps/non-blocking
ที่ Throughput 35.7Mpps
@64Bytes
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address,
automatic source address learning and aging
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางาน
ได้มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at PoE+
(Power over Ethernet plus) ในช่องเดียวกันได้
จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- สามารถทํา VLAN, Multicast VLAN Registration ได้
- สามารถทํา Spanning Tree ได้
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- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Console,
Telnet, Web browser, SNMP v1 และ v2c ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีอุปกรณ์จ่ายไฟ (Power Supply)
- สามารถทํางานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศา C
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
23) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด16
ช่อง แบบ Industrial พร้อม Power supply ราคา 100,000
บาท จํานวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 300,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เป็น Switch ที่สําหรับใช้งานภายนอกอาคาร สามารถทํางาน
ได้ในสภาวะอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส
- มีช่องการเชื่อมต่อ Fiber Optic ชนิด SFP จํานวน 2 ช่อง
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Modelและออกแบบมาสําหรับใช้งาน IPv4 และ IPv6
- มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อย
กว่า 46 Gbps/non-blocking
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 32,000
Mac Address, automatic source learning and aging
- มี Jumbo Frame ไม่น้อยกว่า 10K bytes
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet plus) ในช่อง
เดียวกันได้ จํานวน ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
โปรแกรม Console, Telnet, Web browser, SNMP v1
และ v2c ได้มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อม
ต่อระบบเครือข่ายทุกช่องมีช่องเชื่อมต่อ Relay Output ใน
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กรณี Power failure มีช่อง Digital Input/Output จํานวนอย่าง
ละ 2 ช่อง รองรับการทํางานในสภาวะอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศา
เซลเซียส
- มีอุปกรณ์จ่ายไฟ (Power Supply) มีคุณสมบัติ ดัง
นี้ สามารถจ่ายไฟ AC 100-240V และให้กําลังไฟ 480 W
สามารถทํา efficiency up to 93.9% หรือดีกว่า เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
- ได้รับมาตรฐาน
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
24) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
25) อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก สําหรับจุดติดตั้งตู้ควบคุม
ย่อย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
26) สายไฟ NYY รวมเป็นเงิน 26,832 บาท
27) สายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง รวมเป็นเงิน 220,000 บาท
28) อุปกรณ์ประกอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง รวมเป็น
เงิน 500,000 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
29) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ราคา 7,500
บาท จํานวน 2 เครื่องรวมเป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
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3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
30) ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ Rack ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์
ส่วนควบ และ accessory ราคา 30,000 บาท จํานวน 2 ตู้ รวม
เป็นเงิน 60,000 บาท
31) งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อม Set Up ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด งานติดตั้งอุปกรณ์จุดแจ้งเหตุฉุก
เฉิน Emergency Call point งานฐานราก งานติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งเสา Emergency call point และการทดสอบ
ระบบ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก ห้อง Server
ปรับปรุงกั้นห้องสําหรับห้องเก็บอุปกรณ์ Server ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ Software Development Kit ของระบบบริหารจัดการ
กล้องวงจรปຂด งานสัญญาณโครงข่ายเน็ตเวิค และ ค่าตั้งอุปกรณ์
ส่งสัญญาณ ไปยังเทศบาลนครนนทบุรี และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 9,946,768 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3 ผ.03 หน้า 104 ลําดับ ที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานเทศกิจ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดพร้อมอุปกรณ์ และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติด จํานวน
ตั้งบริเวณสวนมกุฎรมยสราญ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดและระบบแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณสวนมกุฎรมยสราญ
ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ ราคา 22,000 บาท จํานวน 42
ตัว รวมเป็นเงิน 924,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย

30,000,000 บาท

393
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6
ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50
องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 3 ข้อ 4)
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ ราคา 55,000
บาท จํานวน 40 ตัว รวมเป็นเงิน 2,200,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
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- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อย
ดังนี้
(1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
(2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
(3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6
ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50
องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 7 ข้อ 8)
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท จํานวน 38 ตัว รวมเป็น
เงิน 315,400 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
โปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 11 ข้อ 13)
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4) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ตัว รวมเป็น
เงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและ
ความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 12 ข้อ 29)
5) อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท จํานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 570,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 600 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบต่อนาทีจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 7 ข้อ 15)
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
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กฎหมาย ราคา 28,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 71)
7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000
บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 350,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกน
หลัก (12 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4
หน่วย
- มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
จํานวน 2 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 1 ข้อ 2)
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8) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
จํานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 4 ข้อ 8)
9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติด
ตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาท ต่อชุด จํานวน 2 ชุด รวมเป็น
เงิน 7,600 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 23 ข้อ 70)
10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24
ช่อง ราคา 120,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 120,000
บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 24
ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 13 ข้อ 34)
11) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
บาท จํานวน 11 เครื่อง รวมเป็นเงิน 27,500 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 21 ข้อ 62)
12) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000
บาท จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อย
กว่า 220+/-25% 195 – 245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่
มากกว่า 220+/-5% 215 – 225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (หน้า 22 ข้อ 65)
13) โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปຂด จํานวน 1 โปรแกรม ราคา 1,402,880 บาท รวมเป็น
เงิน 1,402,880 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปຂดสําหรับบริหารจัดการกล้องอย่างน้อยจํานวน 82
กล้อง และอุปกรณ์โดยเฉพาะ รองรับการทํางานบนเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows server หรือ Linux
- เป็นโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ในระบบ
กล้องวงจรปຂดพื้นฐานได้ มีส่วนของการบริหารจัดการอุปกรณ์
กล้องวงจรปຂด การบริหารจัดการการแจ้งเตือน การบันทึกภาพใน
ส่วนกลางได้
- เป็นโปรแกรมที่ทํางานได้ดีกับโปรแกรมบริหารจัดการระบบ
ตรวจจับวัตถุ โปรแกรมบริหารจัดการและแจ้งเตือนใบหน้า และ
โปรแกรมตรวจจับป้านทะเบียน
- รองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดที่มีมาตรฐาน เพื่อเชื่อมต่อกับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดในหน่วยงานอื่นโดยต้องมี
มาตรฐาน Onvif เป็นอย่างน้อย
- รองรับการแสดงภาพสดได้ โดยสามารถแบ่งภาพ
จํานวน 16/32/64 ช่องสัญญาณต่อ 1 หน้าต่าง ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการทํางานได้อย่างน้อย 20 ภาษา และต้องรองรับ
ภาษาไทยได้
- รองรับการบริหารจัดการในรูปแบบ Web interface โดย
รองรับการ ทํางานผ่าน Web Browser
มาตรฐาน คือ Internet explorer, Chrome และ Fire fox ได้
เป็นอย่างน้อย
- รองรับการทํางานแบบ Virtual Machine โดยทํางาน
กับ VMware หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบเท่า
- ตัวระบบสามารถปฏิบัติการโดยรองรับการทํางานหลาย
ภาษาโดยรองรับการทํางาน
- ตัวระบบมีฟังก์ชั่นในการสํารองข้อมูล (Back up) และทํา
การคืนค่าระบบ (restore) ฐานข้อมูลได้
- สามารถนําแผนผังหรือแผนที่ แสดงตําแหน่งติดตั้งกล้องวงจร
ปຂด ใส่เพิ่มในระบบโดยรองรับการทํางานแผนที่ Google ทั้งใน
แบบ offline และ Online ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถกําหนดสิทธิ์ และระดับความสําคัญของการเข้าถึง
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานได้
- มีฟังก์ชั่นในการบริหารจัดการเหตุการณ์และการแจ้ง
เตือน โดยสามารถแจ้งเตือนข้อมูลจากระบบตรวจจับวัตถุ แจ้ง
เตือนจากระบบตรวจจับใบหน้า แจ้งเตือนจากระบบอ่านป้าย
ทะเบียน และสามารถเชื่อม/ตั้งค่าให้ระบบสามารถ บันทึก จับ
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ภาพ ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทําการสํารองฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยสามารถ
กําหนดการสํารองข้อมูลเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ ราย
เดือน และรองรับการสํารองข้อมูลโดยผู้ใช้ (manually) ได้
- ระบบต้องสามารถแสดงภาพกล้องวงจรปຂดแบบไม่น้อย
กว่า 64 กล้องต่อหนึ่งหน้าต่าง โดยสามารถสร้างหน้าต่างได้สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4 หน้าต่างได้เป็นอย่างน้อย
- ระบบสามารถดูภาพที่บันทึกโดยสามารถเร่งหรือหน่วงความ
เร็วที่บันทึกได้ไม่น้อยกว่า 64 เท่า
- จะต้องมี Software Development Kit (SDK) เพื่อรองรับ
การเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดส่วนกลางแบบ
บูรณาการในอนาคตได้
- ระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดสามารถควบคุมการ
ทํางานของกล้องวงจรปຂด จอแสดงภาพ และเครื่องลูกข่ายได้จาก
ห้องควบคุม ในรูปแบบ Multi-Monitor หรือ Video Wall
- สามารถทําลายน้ํา (Watermark) บนภาพที่บันทึกเพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลได้
- สามารถแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ในระบบเกิด
ปัญหาได้ เช่น กล้องในระบบขาดการติดต่อ (Disconnect) หรือ
ไม่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดส่วนกลาง
แบบบูรณาการในอนาคตได้
- ซอฟต์แวร์จัดการและควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดต้องใช้
งานได้บนระบบปฏิบัติการแบบ 64 bit หรือดีกว่า
- เป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Enterprise ที่สามารถเพิ่มกล้อง
โทรทัศน์วงจรปຂดเข้าสู่ระบบได้อย่างไม่จํากัดจํานวนกล้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการรวมศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด โดยจํานวน
กล้องที่เพิ่มขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปຂดต้องรองรับการทํางาน
แบบ Multi streaming
- สามารถกําหนดการตรวจจับการเคลื่อน
ไหว (Video Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงข้อมูลสําคัญ Motion alerts ได้
- สามารถเก็บภาพนิ่งจากหน้าจอที่ใช้งานอยู่ (Snapshot) ได้
ระหว่างดูภาพสดและภาพย้อนหลัง
- สามารถใช้งาน Digital Zoom ได้ทั้งภาพสดและภาพย้อน

หน้า : 200/649

403
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:35

หลัง
- สามารถตั้งค่าความเร็วในการ Pan Tilt Zoom ได้โดยตรง
จากซอฟต์แวร์และสามารถเพิ่ม Joy Stick ทั่วไปเพื่อช่วยในการ
ควบคุมให้ง่ายขึ้น
- มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพ
จากกล้องวงจรปຂดในตําแหน่งที่ต้องการ เพื่อตรวจสอบความเรียบ
ร้อยของพื้นที่นั้น ๆ และสามารถสร้างรายงานสรุปประจําวันได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
14) โปรแกรมระบบจดจําใบหน้า พร้อมลิขสิทธิ์จดจําใบ
หน้า 1 โปรแกรม ราคา 1,527,960 บาท รวมเป็นเงิน 1,527,960
บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นโปรแกรมสําหรับระบบวิเคราะห์ภาพ แจ้งเตือนการตรวจ
จับวัตถุ รองรับการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติ
การ Windows server หรือ Linux โดยบริหารจัดการกล้อง
โทรทัศน์วงจรปຂด อย่างน้อยจํานวน 40 กล้อง
- มีฟังก์ชั่นในการบริหารจัดการฐานข้อมูลใบ
หน้า Face Database Management แบบ Web interface ได้
- สามารถนําเข้าฐานข้อมูลใบหน้าได้ทั้งในแบบแต่ละใบ
หน้า(One by One) และสามารถเพิ่มใบหน้าให้แบบหลายใบหน้า
พร้อมกัน(Batches import)
- สามารถนําเข้าฐานข้อมูลใบหน้าได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ใบ
หน้าต่อครั้ง
- รองรับการทํางานกับฐานข้อมูลใบหน้าอย่างน้อย 300,000
ใบหน้า
- รองรับการทํางานในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 50
ฐานข้อมูล
- ตัวระบบสามารถตรวจจับใบหน้า และทําการแจ้งเตือนใบ
หน้า เมื่อใบหน้าตรงกับฐานข้อมูลได้
- ระบบสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของระบบตรวจ
จับใบหน้าในหน้าจอหลักได้
- สามารถค้นหาให้หน้าผู้ต้องสงสัยที่ทําการตรวจจับจากภาพ
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ตัวอย่าง หรือทําการค้นหาจากคุณลักษณะอื่น ๆ ของใบ
หน้า คือ เพศ (Gender) และอายุ ได้เป็นเป็นอย่างน้อย
- สามารถดูภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกหลังจากที่ค้นหาใบหน้า
แล้วได้
- สามารถนําเข้าฐานข้อมูลใบหน้าที่ค้นหาลงในฐานข้อมูลได้
โดยตรง
- สามารถแสดงตําแหน่งที่ทําการตรวจจับใบหน้าในรูปแบบ
แผนที่โดยแสดงตัวอย่างใบหน้าที่ตรวจจับใบหน้าได้
- มีฟังก์ชั่นแสดงรายการการตรวจจับใบหน้าโดยสามารถแสดง
ผลในรูปกราฟ และสามารถนําออกข้อมูลดังกล่าวได้
- เป็นโปรแกรมสําหรับระบบวิเคราะห์ภาพ แจ้งเตือนการตรวจ
จับวัตถุ รองรับการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติ
การ Windows server หรือ Linux โดยทํางานได้ดีกับระบบ
บริหารจัดการส่วนกลาง
- รองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปຂดที่มีมาตรฐาน เพื่อเชื่อมต่อกับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดในหน่วยงานอื่นโดยต้องมี
มาตรฐาน Onvif เป็นอย่างน้อย
- รองรับการทํางานได้เป็นอย่างน้อย 20 ภาษา และต้องรอง
รับภาษาไทยได้มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
ของภาพย้อนทิศทาง (Direction Detection
- มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับและวิเคราะห์ภาพ แจ้งเตือนการ
ตรวจจับวัตถุอย่างน้อย ดังนี้
1) เส้นต้องห้าม (Tripwire) เมื่อวัตถุข้ามเส้นที่กําหนดไว้
แล้วทําการแจ้งเตือน
2) พื้นที่ต้องห้าม (Intrusion) เมื่อวัตถุเข้า-ออกพื้นที่ที่
กําหนดไว้แล้วให้ทําการแจ้งเตือน
3) วัตถุต้องสงสัย (Abandoned) เมื่อมีวัตถุวางในพื้นที่ที่
กําหนดเกินเวลาที่กําหนดแล้วให้แจ้งเตือน
4) วัตถุสูญหาย (Missing) เมื่อวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ถูกนําออก
จากพื้นที่เกินเวลาแล้วแจ้งเตือน
- มีฟังก์ชั่นในการสอบเทียบความแม่นยําในการตรวจจับ
วัตถุ(Image Calibrating) เพื่อให้การกําหนดขนาดและระยะของ
วัตถุเป็นไปได้อย่างแม่นยํา
- มีฟังก์ชั่นในการกําหนดขนาดของวัตถุโดยสามารถกําหนดให้
มีสามารถกําหนดขนาดทั้งด้านกว้างหรือความสูงของวัตถุได้
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- สามารถกําหนดเวลา (Duration) สําหรับการตรวจจับวัตถุ
ต้องสงสัยได้
- สามารถกําหนดทิศทางของการตรวจจับวัตถุต้องสงสัยโดย
สามารถกําหนดทิศทางได้
- สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาสําหรับการแจ้ง
เตือน Latch Alarm Output โดยสามารถตั้งค่าได้ 10-200
วินาทีได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถกําหนดให้มีการบันทึกข้อมูล (Record)เมื่อมีเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติได้
- สามารถกําหนดให้มีการจับภาพ(Snapshot) เมื่อมีเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติได้
- มีฟังก์ชั่นในการปรับค่าความอ่อนไหวระบบ(Sensitivity) ให้
มีความอ่อนไหวต่ําหรือสูงให้สามารถทํางานให้เหมาะกับพื้นที่
ต่าง ๆ ได้
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15) อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูล ความจุ 10TB ราคา 11,000
บาท จํานวน 15 ลูก รวมเป็นเงิน 165,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ SAS
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความจุไม่น้อย
กว่า 10 TB
- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ป
16) สายแลน แบบติดตั้งภายนอก รวมเป็นเงิน 96,000 บาท
17) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
(Media converter) รวมเป็นเงิน 418,000 บาท
18) ตู้อุปกรณ์ย่อยควบคุมกล้องวงจรปຂดภายนอก รวมเป็น
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เงิน 731,880 บาท
19) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก รวมเป็นเงิน 345,610 บาท
20) อุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กและเบรกเกอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อื่น ๆ รวมเป็นเงิน 154,508 บาท
21) สายเคเบิลใยแก้วนําแสงขนาด 24 Core
รวมเป็นเงิน 545,200 บาท
22) อุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออ
ฟติก ขนาด 24 Core รวมเป็นเงิน 101,650 บาท
23) อุปกรณ์ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย รวมเป็น
เงิน 1,500,000 บาท
24) อุปกรณ์ชุดลําโพง รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
25) อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท
26) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาดไม่ต่ํากว่า 24
ช่อง ชนิด SFP module รวมเป็นเงิน 49,480 บาท
27) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก SFP รวมเป็น
เงิน 213,600 บาท
28) อุปกรณ์ควบคุมระบบผ่านเครือข่าย รวมเป็นเงิน 500,000
บาท
29) อุปกรณ์ชุดประกาศอัจฉริยะ รวมเป็นเงิน 185,000 บาท
30) งาน Set up/configuration ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปຂด เสาสําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด
อุปกรณ์การประกอบเสา งานท่อสําหรับไฟฟ้า/สื่อสาร
อุปกรณ์พักสายใยแก้วนําแสงหลัก อุปกรณ์แผง

หน้า : 204/649
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(Adapter snap plate) สายเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก
(Fiber optic Patch Cord) งานสายสัญญาณ สายไฟฟ้า
VCT 2x16sq.mm จํานวน 15,406,732 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3 ผ.03 หน้า 106 ลําดับ ที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

36,349,300 บาท

รวม

16,494,700 บาท

รวม

16,494,700 บาท

จํานวน

5,685,200 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
เทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงานจํานวน 17 คน จํานวน 5,017,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 16 อัตรา จํานวน 668,200 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
(สําหรับพนักงานจํานวน 1 คน จํานวน 24,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 16 อัตรา จํานวน 96,700 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

120,700 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

829,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 3 คน จํานวน 829,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

8,992,200 บาท

จํานวน

848,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566)
(สําหรับพนักงานจํานวน 49 คน จํานวน 6,803,400 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 20 อัตรา จํานวน 2,188,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงานจํานวน 49 คน จํานวน 536,800 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 20 อัตรา จํานวน 312,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

5,253,800 บาท

รวม

658,800 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

78,800 บาท

รวม

2,160,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อซ่อม
อาคารที่ชํารุด ,ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและคณะ
กรรมการในการจัดประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

250,000 บาท
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วมปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอ ,จังหวัดและอาสา
สมัคร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผย
แพร่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาลต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

200,000 บาท

414
หน้า : 212/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยเทศบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมการป้องกัน
สาธารณภัยในชุมชนในเขตเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าจัดทําคู่มือเอกสาร
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ํายาดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
เช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่า
ธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

100,000 บาท

415
หน้า : 213/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมทบทวน อป
พร.เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเครื่อง
แบบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ํายาดับเพลิง ค่าจัดทําเอกสารที่ใช้ใน
การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่า
ธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-2-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อม
แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

416
หน้า : 214/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

2,435,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สารชนิดมือถือ สายไฟ ปลั๊ก เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่
นอน หมอน ผ้าปูที่นอน น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้กวาด เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ สี ปูน หิน ทราย เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถยนต์ ยางในรถยนต์ ปะ
ยาง หัวเทียน กรองอากาศ กรองน้ํามันเครื่อง กรองโซล่า เป็น
ต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

417
หน้า : 215/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟຂล์ม ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ ค่าป้ายผ้า ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เป็น
ต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง ถุงมือ ชุด
หมี เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใช้
อํานวยความสะดวกในกิจการดับเพลิง ถังน้ํายาดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้งและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ อุปกรณ์การ
จราจร เช่น กรวยยาง แผงกั้น เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

418
หน้า : 216/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

14,600,800 บาท

รวม

14,600,800 บาท

419
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

หน้า : 217/649

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ จํานวน
Inverter)

263,600 บาท

420
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียูพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 65,900 บาท เพื่อใช้ติดตั้งห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์
นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี แยกสนามบินน้ํา โดยมีลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 48,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอื่นๆ (นอกจาก ข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1
ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวเกิน 15
เมตร
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) หน้า 29 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หน้า : 218/649

421
หน้า : 219/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จํานวน 4
คันๆ ละ 84,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วใน
พื้นที่แออัด ใช้ในอํานวยความสะดวกงานจราจร ฯลฯ โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
- กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือ
ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตาม
ขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) หน้า 30 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

337,200 บาท

422
หน้า : 220/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

รถยนต์ดับเพลิง
- จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000
ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา จํานวน 2 คันๆ ละ 7,000,000
บาท เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย บริการน้ําให้กับ
ประชาชนกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ โดยมีลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 300 แรง
ม้า พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงประจํารถ
- ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
- ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบยาวพร้อมอิเล็คโทรนิคไซเรน และติด
ตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารมีกําลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
- เครื่องสูบน้ําดับเพลิงตัวเสื้อและใบพัดทําด้วยทองเหลือง
หรืออลูมิเนียม สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรง
ดัน 10 บาร์
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า 94 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จํานวน

14,000,000 บาท

423
หน้า : 221/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 20
คน จํานวนเงิน 6,066,600 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 19
คน จํานวนเงิน 1,844,400 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

16,600,900 บาท

รวม

14,509,900 บาท

รวม

14,509,900 บาท

จํานวน

7,911,000 บาท

424
หน้า : 222/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

244,700 บาท

จํานวน

248,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวนเงิน 71,000
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 11 คน จํานวน 173,700
บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 121,200 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 7 คน จํานวน 127,500 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

425
หน้า : 223/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป
(สําหรับพนักงาน จํานวน 29 คน จํานวน 5,524,100
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8 คน จํานวน 440,700 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน

5,964,800 บาท

426
หน้า : 224/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

140,700 บาท

รวม

2,091,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 10 คน จํานวน 127,800 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 12,900 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้
รับมอบหมาย และค่า
ตอบแทนอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

427
หน้า : 225/649
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0679 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย

รวม

600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอก ทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาวิทยากรพื้น
บ้าน ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครือข่ายและ เครื่องแม่ข่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ

รวม

970,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน ฟຂมล์กรองแสง หม้อ
น้ํารถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน

30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสารฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้
กวาด น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล ฟຂวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไว
นิล ทินเนอร์ โฟมบาง กระดาษสีต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

200,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ให้กับสํานักการศึกษา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
(สําหรับพนักงาน จํานวน 133 คน จํานวนเงิน 46,373,600
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 45 คน จํานวนเงิน 1,287,700
บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 218,727,800 บาท
รวม

81,642,500 บาท

รวม

81,642,500 บาท

จํานวน

47,661,300 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

3,934,300 บาท

จํานวน

6,332,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ของพนักงานครู
เทศบาล (สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวัน
ที่ 17 มิถุนายน 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8
สิงหาคม 2560 (สําหรับพนักงาน จํานวน 52 คน จํานวน
เงิน 3,593,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 6 คน จํานวน
เงิน 341,300 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาลในสังกัดที่
มีสิทธิได้รับเงิน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 92 คน จํานวนเงิน 5,635,000 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 24 คน จํานวนเงิน 697,300 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

21,377,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (สําหรับลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 3 คน จํานวน 700,000 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แผนอัตรา
กําลัง 3 ป (สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 132
คน จํานวน 20,443,500 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 21
คน จํานวน 933,900 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,885,000 บาท และตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงิน 5,492,400 บาท ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

1,637,200 บาท

รวม

68,574,100 บาท

รวม

315,600 บาท

จํานวน

185,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการ สอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับ พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจ้าง จํานวน 83 คน จํานวนเงิน 1,576,000
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 11 คน จํานวน 61,200 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 505,200 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,132,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน
หรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ของพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

129,800 บาท

รวม

32,881,400 บาท

จํานวน

429,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินคาช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครู ครู
ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จัดตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
- เพื่อเป็นค่ารักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร
นนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) หน้า ผ.02-11 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการจัดทําเว็บไซต์ สํานักการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดทําเว็บไซต์สํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
1. เว็บไซต์สํานักการศึกษา
2. เว็บไซต์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
3. เว็บไซต์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
4. เว็บไซต์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
5. เว็บไซต์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
6. เว็บไซต์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
7. เว็บไซต์โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-30 ลําดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่า
ทรัพย์สินอื่นๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาวิทยากร ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าเหมาครูวิชาเอกต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ของสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2-4)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

200,000 บาท
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โครงการขับเคลื่อนการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local
Development: SBMLD)
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12
แห่ง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (
School Basded Management for Local Develoment : SB
MLD) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02-33 ลําดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อให้สถานศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมผู้เรียน และการบริหารจัดการ ขับ
เคลื่อนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการตาม
บริบทอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนในสังกัดได้น้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ให้นักเรียนนํามาใช้ในการปฏิบัติ
ตนในการดําเนินชีวิต สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
วุฒิบัตร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-16 ลําดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการคัดเลือกบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างทักษะประสบการณ์ให้แก่ครูดีเด่น ได้
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุใน
การจัดทําสื่อเข้าประกวด ค่าโล่ถ้วยรางวัล ค่าพิมพ์ใบประกาศนีย
บัตร ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-5 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

440
หน้า : 238/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการจัดงานวันครู
- เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู เป็นค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-5 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

50,000 บาท

441
หน้า : 239/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สําหรับจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะและที่พักวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
ป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเล่มแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-7 ลําดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

442
หน้า : 240/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
- เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะทํางานในการจัดทํารายงานการ
ประเมินการศึกษาภายในของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี และจัดอบรมให้ความรู้นิเทศก์ติดตามตรวจสอบการ
บริหาร จัดการศึกษาให้กับ ครูพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและ ภายนอก อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเพื่อการนิเทศก์
ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจัดทํา
เอกสารอบรมและ จัดทําเล่มการประเมิน และเป็นค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-8 ลําดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

443
หน้า : 241/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการพัฒนาการบริหารงาน วิชาการ พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารงาน
วิชาการ สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคล
ภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสารอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่าจัด
ทําวุฒิบัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-10 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

444
หน้า : 242/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
- เพื่อจัดอบรมพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะในการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพให้สอดคล้องกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถเข้า
ประกวด ในระดับเทศบาลและเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน
ของหน่วยงานภายนอกและภายในสถานศึกษา สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่าจัดทําเอกสาร
การอบรม และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-8 ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

445
หน้า : 243/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย
- เพื่อจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับ
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าจัดทํา
วุฒิบัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-13 ลําดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

446
หน้า : 244/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการโรงเรียนโปร่งใส
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การดําเนินงานและบริหารจัดการของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนนทบุรี ได้มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของหน่วยงานที่จัดการด้านการศึกษา เน้นการขจัด
อุปสรรคและหรือการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
จากภายในและภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่าจัดทําเอกสารการอบรมและ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า ผ.02-6 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม และวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้งในและนอก
ประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และนักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจัดทํา
เกียรติบัตร ค่าโอนเงินลงทะเบียนไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางสําหรับผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนัก
เรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-4) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-1-3-5 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

5,000,000 บาท
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โครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการดําเนินงานมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดป้ายไวนิล และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า ผ.02-7 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

200,000 บาท
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โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

จํานวน

50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อน จํานวน
วัยเรียน และประถมศึกษา)

24,251,800 บาท

- เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู
เทศบาล บุคลากร และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลัก
ธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ตระหนักรู้ เข้าใจ และ
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการ
ทําความดี เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเกียรติบัตร ค่าจัดจ้างทํา
เอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุใช้ใน
โครงการ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02-32 ลําดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดัง
นี้
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1- ป.6 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่ายให้กับนัก
เรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนัก
เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
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- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วน
เพิ่ม (Top Up)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02-6-11 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

700,000 บาท

รวม

28,727,100 บาท

จํานวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว

160,000 บาท

จํานวน

24,642,100 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้
กวาด น้ํายาต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปที่ 6
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เป็นเงิน 24,102,100 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 540,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 24,102,100 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02-11 ลําดับที่ 2
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ คีม และอุปกรณ์
อื่นๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน ฟຂลม์กรองแสง หม้อ
น้ํารถยนต์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สําลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ และน้ํายา
ต่างๆ ถุงมือ กระดาษกรอง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยา
กําจัดศัตรูพืช พืชและสัตว์ วัสดุชําอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

155,000 บาท

จํานวน

980,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล ฟຂวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไว
นิล ทินเนอร์ โฟมบาง กระดาษสีต่างๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องหมายยศและ
สังกัด ชุดนาฏศิลป์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก และเครื่องแต่งกายวง
ดุริยางค์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกาจับเวลา เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล ห่วงบา
สเกสบอลเหล็ก ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุการศึกษา

จํานวน

500,000 บาท

รวม

6,650,000 บาท

จํานวน

5,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน และค่าแบบเรียน และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และค่า
สื่อสารอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการที่ (1) – (4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

250,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

6,422,000 บาท

รวม

6,422,000 บาท

จอ Interactive Presenter พร้อมติดตั้ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ Interactive Presenter พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 19 ชุดๆละ 338,000 บาท ให้กับโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1 วัดท้ายเมือง จํานวน 12 ชุด และโรงเรียนนครนนท์
วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต จํานวน 7 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดเส้นทแยงมุม 86 นิ้ว
2) ตัวเครื่องต้องรองรับระบบปฏิบัติการ Windows
และ Android ได้เป็นอย่างน้อย
3) สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายนอกผ่านสาย USB สําหรับ
ใช้งานทัชสกรีนของคอมพิวเตอร์ภายนอก
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัด
ซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2563 และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 113 ลําดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6,422,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
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งบเงินอุดหนุน

รวม

44,089,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

44,089,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อน จํานวน
วัยเรียน และประถมศึกษา)

40,744,200 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อสําหรับอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอน จํานวน 14 แห่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02 หน้า 6-11 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งระบบภายใน
โรงเรียนนครนนท์ วิทยา 1วัดท้ายเมือง
- เพื่อสําหรับอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้านครหลวงปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง ให้เพียง
พอต่อการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า ผ.02-29 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน

3,345,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

18,000,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

18,000,000 บาท

จํานวน

18,000,000 บาท

รายจ่ายอื่น
โครงการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วย
ภาษาต่างประเทศให้กับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี และค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นที่
ปรึกษาในการดําเนินการ พัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความ
สามารถ ในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ เพิ่ม
พูนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ จัดหา ครู
ต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศในโรงเรียน พัฒนาระบบการ
จัดการศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี สู่ความเป็นเลิศ สํารวจ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล ความต้องการและจัดอบรมครูเพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา องสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรีและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน และฉบับที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้า ผ.02-1-3-6 ลําดับ
ที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานครูเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
(สําหรับพนักงาน จํานวน 44 คน จํานวนเงิน 15,620,000
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 24 อัตรา จํานวนเงิน 700,000
บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา

รวม

64,616,800 บาท

รวม

28,964,000 บาท

รวม

28,964,000 บาท

จํานวน

16,320,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,502,200 บาท

จํานวน

2,366,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับของพนักงานครูเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวัน
ที่ 17 มิถุนายน 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวัน
ที่ 8 สิงหาคม 2550 (สําหรับพนักงาน จํานวน 17 คน จํานวน
เงิน 1,435,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน
เงิน 67,200 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา
เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาลในสังกัดที่
มีสิทธิ์ได้รับเงิน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 30 คน จํานวนเงิน 2,066,000 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 14 อัตรา จํานวนเงิน 300,000 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

8,419,900 บาท

จํานวน

355,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แผนอัตรา
กําลัง 3 ป (สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 42 คน จํานวน
เงิน 7,848,900 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 13 อัตรา จํานวน
เงิน 571,000 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,517,900 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 902,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 16 คน จํานวนเงิน 323,500 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 7 อัตรา จํานวนเงิน 32,400 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 185,900 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 170,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

33,507,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม

26,767,000 บาท

จํานวน

4,950,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) จํานวน 13
คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานคร-นนท์วิทยา 6
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า ผ.02-13 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

75,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่า
เช่าทรัพย์สินอื่นๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาวิทยากร ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าจ้างเหมาครูวิชาเอกต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
สํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2-4)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา
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โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
- เพื่อให้นักเรียนผ่านวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ และส่งตัวแทนเข้าค่ายร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สําหรับจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร ค่ายาน
พาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่พิธีเปຂด-ปຂด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-9 ลําดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

1,000,000 บาท
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โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการความรู้ และทักษะทางวิชาการของ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนัก
เรียน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี ระดับภาคกลางและระดับประเทศ โดยจ่าย
เป็นค่าประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายนิทรรศการ แผ่น
ป้าย สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทํานิทรรศการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2-4)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-10 ลําดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

1,000,000 บาท

465
หน้า : 263/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและส่ง
เสริมให้เด็กในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปຂด-ปຂดการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าทําสนาม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-18 ลําดับที่ 28
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

200,000 บาท

466
หน้า : 264/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และได้แสดงออกถึงขีดความสามารถทางด้านกีฬา
ของตนเองและเพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สําหรับจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าใช้จ่าย ในการ
นํานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดนักกีฬา นักกรีฑาพร้อมรองเท้า
และถุงเท้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สําหรับนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-11 ลําดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

500,000 บาท

467
หน้า : 265/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจและส่ง
เสริมเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศ สําหรับจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา ระดับภาคกลางและระดับประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อม ค่าใช้จ่ายในการนํานักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน ค่า
เช่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-17 ลําดับที่ 26
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

1,000,000 บาท

468
หน้า : 266/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
- เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสังกัดเทศบาลด้านวิชาการใน
การเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอนนอกเวลา ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเงิน
รางวัลมอบให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-12 ลําดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

469
หน้า : 267/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการของ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
นักเรียน เพื่อสรรหาเตรียมความพร้อม นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศ แต่ละกลุ่มวิชาเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคกลางและระดับประเทศ สําหรับจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนบุคคลภายนอก ค่ากรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปแข่งขัน ค่าจัดทําเกียรติ
บัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-10 ลําดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

150,000 บาท

470
หน้า : 268/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- เพื่อประเมินผลคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ด้านการ
อ่าน การเขียน การฟัง การพูดและประเมินการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนทุกระดับชั้น สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่า
ตอบแทนบุคคลภายนอกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดทําเกียรติ
บัตรและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-9 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

80,000 บาท

471
หน้า : 269/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ
- เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ประธานในพิธีเปຂดหรือพิธีปຂดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้
ติดตาม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึก
อบรม วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ประกอบ
ด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปຂดและพิธีปຂดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สัมมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร
การจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-4 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

1,000,000 บาท

472
หน้า : 270/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- เพื่อจัดอบรมครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่แก่ครู
และนักเรียน เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปຂดและปຂด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสัมมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงิน
หรือของรางวัลนอกเหนือจากค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่า
มหรสพ การแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเตรียมสนาม
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนามและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-3-3-9 ลําดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

500,000 บาท

473
หน้า : 271/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และนักเรียนเข้าใจและสามารถใช้นวัตกรรมทางการ
ศึกษาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทําเอกสารอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าจัดทํา
วุฒิบัตร และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-22 ลําดับที่ 36
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน

150,000 บาท

474
หน้า : 272/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
- เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง ได้รับความรู้ เพื่อใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานครู
เทศบาลวางแผนการเรียน การสอน การออกแบบและพัฒนา
กิจกรรม การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าจัดทําวุฒิบัตรและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-23 ลําดับที่ 37
- ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

475
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม จํานวน
ศึกษา)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดัง
นี้
1) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่ายให้กับนัก
เรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนัก
เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และรายหัวส่วน
เพิ่ม (Top Up)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มติม
(ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 16-19 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา

หน้า : 273/649

5,391,600 บาท

476
หน้า : 274/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการอาหารกลางวัน

จํานวน

10,000,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รวม

4,600,000 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีมีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะรับประทานทุกคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับ เป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก ม.1- ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 200 วันๆละ 21 บาท และสําหรับโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 จํานวน 200 วันๆ ละ 150 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-26 ลําดับที่ 41
- ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับมัธยมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา

ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

477
หน้า : 275/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

1,700,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ คีม และอุปกรณ์
อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน ฟຂลม์กรองแสง หม้อ
น้ํารถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สําลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์น้ํายาต่างๆ ถุง
มือ กระดาษกรอง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูที่นอน ที่นอน ไม้กวาด น้ํายาต่าง ๆ
ฯลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 คนละ 2 กล่อง จัดสรร
ให้ 7.37 บาท/กล่อง ระยะเวลา 260 วัน ราคาจัดสรรเฉลี่ยของ
ราคากลางตามมติ ครม. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติปรับ
ราคากลางนมโรงเรียน เป็นเงิน 1,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยากําจัด
ศัตรูพืช พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชําอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล ฟຂวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไว
นิล ทินเนอร์ โฟมบาง กระดาษสีต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องหมายยศและ
สังกัด ชุดนาฏศิลป์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก และเครื่องแต่งกายวง
ดุริยางค์ ฯลฯ
วัสดุกีฬา

จํานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตระ
กร้อ นาฬิกาจับเวลา เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล ห่วงบาสเกสบอล
เหล็ก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
จํานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าแบบ
เรียน เครื่องดนตรีฯลฯ เพื่อใช้ใน การเรียนการสอน
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จํานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับ
เพลิง ท่อดูดตัวหนอน สายส่งน้ําดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (14) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,640,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

10,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี

479
หน้า : 277/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

80,000 บาท

รวม

2,145,800 บาท

รวม

2,145,800 บาท

จัดทําระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สําหรับโรงเรียนกีฬา จํานวน
นครนนท์วิทยา 6

2,145,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และค่าสื่อ
สารอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
รายการที่ (1) - (4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สําหรับ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประกอบด้วย
1) จอ Interactive Presenter ขนาด 86 นิ้วพร้อมขา
ตั้ง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 338,000 บาท เป็นเงิน 676,000 บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัด
ซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 130,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกน
หลัก (8 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
2.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดี
กว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
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2.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS
หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
2.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
2.8 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
2.9 มี Power Supply แบบ Redundant
หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
3) อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 570,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
3.1 เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภาย
นอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้
3.2 มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller)
แบบ Dual Controller
3.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
3.4 สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
3.5 สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
4) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จํานวน 2
ชุดๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
4.1 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
4.2 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
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4.3 มีหน่วยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB
4.4 สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2
, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้
เป็นอย่างน้อย
4.5 สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่าง
น้อย
4.6 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
5.1 มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24
ช่อง
5.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
5.4 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address
5.5 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
6) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 22,000 บาท
เป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
6.1 เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110
เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
6.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
6.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
6.4 มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
รายการที่ (2-6) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
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พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
7) กล้องวิดีโอ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท
8) ซอฟต์แวร์ระบบงานการเรียนประมวลผลเรียนย้อน
หลัง และการดูขณะสอนในห้องเรียน จํานวน 1
ระบบๆ ละ 280,000 บาท
รายการที่ (7-8) เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามา เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
9) ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 จํานวน 12
เดือนๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท (ราคาค่าเช่านี้ไม่
รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่
ระบบ) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
9.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไม่น้อยกว่า 2
แกนหลัก (core)
9.2 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
9.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB
9.4 สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
9.5 ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์
9.6 มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
9.7 มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อม
ใช้งาน
9.8 รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
9.9 มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
10) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
10.1 มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 1 kVA (600 Watts)

หน้า : 280/649

483
หน้า : 281/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

10.2 สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
11) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
11.1 มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 3 kVA (2,100 Watts)
11.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อย
กว่า 220+/-25% 195 – 245
11.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่
มากกว่า 220+/-5% 215 – 225
11.4 สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5
นาที
รายการที่ (9-11) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
12) ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ต่อพ่วงและอื่นๆ จํานวน 2
ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากค่าติดตั้งระบบการเรียนการ สอนออนไลน์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และเทศบาล
นครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.03 หน้า 114-116 ลําดับที่ 19
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

รวม

7,651,600 บาท

รวม

2,059,600 บาท

รวม

2,059,600 บาท
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เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,007,800 บาท

จํานวน

5,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ให้แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 3
คน จํานวนเงิน 756,500 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4
คน จํานวนเงิน 251,300 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 5,400 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง (ครูสอนเด็กด้อย
โอกาส) และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และตามแนว
ทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส แผนอัตรากําลัง 3 ป (สําหรับ
พนักงานจ้าง จํานวน 3 คน จํานวนเงิน 622,700 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวนเงิน 54,000 บาท และสําหรับครู
ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จํานวน 1 คน จํานวนเงิน 180,000
บาท สําหรับอัตราว่าง 1 คน จํานวนเงิน 180,000 บาท )
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 676,700 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 360,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

จํานวน

1,036,700 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

9,700 บาท

รวม

5,592,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจ้าง จํานวน 1 คน จํานวน 9,700 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

25,000 บาท

รวม

4,572,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จัดตั้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
- เพื่อเป็นค่ารักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์การเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัด
นนทบุรี)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) หน้า ผ.02-12 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาวิทยากรพื้น
บ้าน ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
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โครงการครอบครัวสุขใจขยับวัยชิดกัน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้
อย่างเหมาะสม เด็กมีจิตสํานึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูง
อายุกับเด็กให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ได้ใกล้ชิดกัน ลดช่องว่าง
ระหว่างวัย และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข สําหรับจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-34 ลําดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

500,000 บาท

490
หน้า : 288/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบ
วินัยอันดี ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่า
บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าติดตั้งและรื้อ
ถอน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือการแข่งขัน ค่ามหรสพการแสดงและค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-24 ลําดับที่ 40
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

2,500,000 บาท

491
หน้า : 289/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี เกิดการเรียนรู้และทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ใช้ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดรายได้ และเกิด
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สําหรับเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-26 ลําดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

40,000 บาท

492
หน้า : 290/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความ
ต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล ได้พัฒนาสมอง ฝึกปฏิภาณไหวพริบ ทางด้านความ
คิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความ
สุข สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ การประกวดหรือ
การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-25 ลําดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

40,000 บาท

493
หน้า : 291/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ ประชาชนสู่ยุคดิจิตอล
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดยการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชั่นเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และ
ได้มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-24 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

70,000 บาท

494
หน้า : 292/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีเห็นความสําคัญของการอ่านและได้รับความ
รู้ และความเพลิดเพลินจากการร่วมกิจกรรม สําหรับจ่ายเป็นค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถาน
ที่ ค่าของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-23 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- ค่าพัฒนาครูอาสา จํานวน 2 คนๆละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-15 ลําดับที่ 24
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่กําหนดระดับ

495
หน้า : 293/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาเด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯเกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้า ผ.02-27 ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

จํานวน

40,000 บาท

496
หน้า : 294/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:36

โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

279,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด เข้าใจระบบ
งานบรรณารักษ์ประจําห้องสมุด
เพื่อเห็นความสําคัญของ
ห้องสมุดและนําความรู้รวมทั้งกิจกรรมต่าง นํามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-3 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น นิตยสาร วารสาร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และ
อื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน
ที่นอน ไม้
กวาด น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ คีม สว่านและอุปกรณ์
อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยา
กําจัดศัตรูพืช พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล ฟຂวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไว
นิล ทินเนอร์ โฟมบาง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
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วัสดุการศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

รวม

715,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลัง
เก่า
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลัง
เก่า
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือสําหรับห้องสมุด
ประชาชน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมและแบบเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท (สําหรับครู
สอนเด็กด้อยโอกาส)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-1-3-15 ลําดับที่ 24
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าธรรมเนียมในการ ใช้บริการและค่าสื่อ
สารอื่นๆ ให้กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ห้องสมุด
ประชาชนแขวงท่าทราย และห้องสมุดประชาชนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

8,149,700 บาท

รวม

6,381,700 บาท

รวม

6,381,700 บาท

จํานวน

3,460,700 บาท

จํานวน

48,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ
. 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 11 อัตรา จํานวน 2,808,600
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 9 อัตรา จํานวน 652,100 บาท )
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 3 อัตรา จํานวน 48,800 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

59,400 บาท

จํานวน

2,750,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน จํานวน 1
อัตรา จํานวน 18,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2
อัตรา จํานวน 41,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป
(สําหรับพนักงาน จํานวน 14 อัตรา จํานวน 2,550,600 บาท สํา
หรับอัตรว่าง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 199,500 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

62,700 บาท

รวม

1,768,000 บาท

รวม

73,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 4 อัตรา จํานวน 29,700 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 33,000 บาท)
รายการที่ (1) – (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) – (2) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย

รวม

610,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

1,075,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าแรง หรือ ซ่อมแซม
และติดตั้งอุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟຂล์ม ค่าวารสาร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

500,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และถังน้ํายา กระ
ดาษทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เบาะรถยนต์ ค่ายางใน ค่าปะ
ยาง ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไข
สําหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งชนิดสี และสี
ดํา ฯลฯ
รายการที่ (1) – (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการของ สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

44,904,300 บาท

รวม

15,188,100 บาท

รวม

15,188,100 บาท

จํานวน

10,556,200 บาท

จํานวน

222,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ
. 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 26
อัตรา จํานวน 9,693,100 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 15
อัตรา จํานวน 863,100 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 13 อัตรา จํานวน 192,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 9 อัตรา จํานวน 30,000 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

251,400 บาท

จํานวน

4,002,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน จํานวน 7
อัตรา จํานวน 264,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1
อัตรา จํานวน 5,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (สําหรับพนักงาน จํานวน 21
อัตรา จํานวน 3,829,200 บาท สําหรับอัตรว่าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 172,800 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

156,500 บาท

รวม

27,856,200 บาท

รวม

1,044,800 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

522,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 11 อัตรา จํานวน 149,300 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 2 อัตรา จํานวน 7,200 บาท)
รายการที่ (1) – (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อื่น
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

122,800 บาท

รวม

20,705,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจําศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน
ผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

1,256,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ จัดตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) – (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจําศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 6 คน แบ่งออกเป็น ผลัด
กลางวัน จํานวน 4 คน และผลัดกลางคืน จํานวน 2 คน โดยแบ่ง
ค่าจ้างออกเป็น 12 งวด งวดละ 104,634.13 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 15 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ดูแลรักษาความสะอาด ภายในและพื้นที่
โดยรอบตัว อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนคร
นนทบุรี

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจําศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน ประกอบด้วย แม่บ้าน
และคนสวน โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น 12 งวด งวด
ละ 156,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 14 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินในเขตเทศบาลนคร
จํานวน
นนทบุรี
- เพื่อใช้เป็นค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา จํานวน 8
ดัชนี โดยเก็บตัวอย่างน้ําในคูคลอง 27 คลอง เก็บตัวอย่างคลอง
ละ 4 ครั้ง
และเก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 4 จุด เก็บตัวอย่างจุดละ 6
ครั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02 หน้า 2-1-4-22 ลําดับที่ 29
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1,874,400 บาท

500,000 บาท

509
หน้า : 307/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

1,869,400 บาท

- เพื่อใช้วิเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 1 จุด โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศ จํานวน 6 ดัชนี ได้แก่ PM2.5 จํานวน 61
ครั้ง และ PM10/ CO/ NO2/ O3/ SO2 จํานวนละ 3 ครั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02 หน้า 2-1-4-21 ลําดับที่ 28
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงหรือซ่อมแซม และติด
ตั้งอุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟຂล์ม ค่าวารสาร และค่าเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับ
อากาศ ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาลิฟต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่ง
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

510
หน้า : 308/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของหน่วยงานที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

400,000 บาท

511
หน้า : 309/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค สําหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ และจัดทําเอกสาร สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้นําชุม
ชน อสม. นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายนําส่ง
ตัวอย่างอาหาร น้ําบริโภค/สินค้าไปตรวจยังห้องปฏิบัติการหรือ
หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
และปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อการบริโภค ตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญ คุณภาพอาหาร และสารปนเปื้อน ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแฟ้ม ค่ากระดาษ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-9 ถึง 10 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

400,000 บาท

512
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแกนนําเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เยาวชน และ
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังฯ ณ พื้นที่นําร่อง จัดอบรมฯ และ
ศึกษาดูงาน ค่าจัดสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสารเผยแพร่
โครงการ ค่าป้ายแสดงผลการติดตามมลพิษทางน้ํา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่าเข็มกลัด ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าที่พัก ค่าจ้าง
เหมารถโดยสาร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่า
พิมพ์เอกสารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-18 ลําดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

หน้า : 310/649

จํานวน

300,000 บาท

513
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการชุมชนคลองสวยน้ําใส
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมประกวดชุมชนดีเด่นที่มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์คูคลอง ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าใช่จ่ายในการอบรมฯ และศึกษาดูงานให้แก่ตัว
แทน ชุมชน ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
โล่รางวัล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่า
จัดสถานที่ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําประกาศนียบัตร กระเป๋าผ้า ค่าอุปกรณ์ทําน้ํา
จุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) อุปกรณ์ชุดตรวจคุณภาพน้ําอย่างง่าย รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-16 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

หน้า : 311/649

จํานวน

950,000 บาท

514
หน้า : 312/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแกนนําเครือข่ายต้นกล้า
ชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชน และตัวแทนชุมชน ได้แก่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสวน
หย่อมและการปลูกพืชแนวตั้ง อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
อย่างง่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่นําร่อง จัดอบรมฯ และ
ศึกษาดูงาน ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าใส่เอกสารค่า
พิมพ์เอกสารเผยแพร่โครงการ โรลอัพ ค่าป้ายแสดงผลการติดตาม
มลพิษทางน้ําและอากาศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าเข็มกลัด ไวนิล กระเป๋าผ้า ค่าจ้างเหมารถ
โดยสาร ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-21 ลําดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

750,000 บาท

515
หน้า : 313/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่นักเรียน ชุมชน ผู้นํา
ชุมชน สถานประกอบการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่
ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่ารางวัลประกวด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-19 ลําดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

150,000 บาท

516
หน้า : 314/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมประกวดชุมชน ค่าจัด
กิจกรรมประกวดโรงเรียน ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ และศึกษาดูงานให้
แก่ตัวแทนชุมชน โรงเรียน นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่า
ที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ใน
การอบรม
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-20 ลําดับที่ 26
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

500,000 บาท

517
หน้า : 315/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิดโรคเอดส์ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี เฝ้าระวัง/ติดตาม การแพร่ระบาดของโรค
เอดส์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ จัด
กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ เวชภัณฑ์สําหรับป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ เช่น ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมความรู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-3 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

100,000 บาท

518
หน้า : 316/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ ประกอบด้วย โรคติดต่อที่นําโดยแมลงและสัตว์นําโรค โรค
ติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ํา โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจ โรคติดต่อตามฤดูกาล โรคติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณ
สุข โรคระบาดต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น จัดกิจกรรม
รณรงค์โรคติดต่อในชุมชน ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้
ความรู้หรือเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ จัดซื้อยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรค เวชภัณฑ์สําหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ น้ํายาเคมีฆ่าเชื้อโรคและพาหะนําโรค รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-1 ถึง 2 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

135,000 บาท

519
หน้า : 317/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ประกอบ
ด้วย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิต โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคทางกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ
ต่างๆ และอุบัติภัย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ และดูงานให้แก่ประชาชน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคไม่ติดต่อต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการความรู้
หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ค่า
อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และอื่นๆ รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

2,560,000 บาท

520
หน้า : 318/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการป้องกันและบําบัดการติดสารเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด เช่น อบรมต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) จัดอบรมกิจกรรมค่าย
บําบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด พร้อม
ทั้งฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ตามหลักสูตรค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และฝึกอาชีพต่อให้กับผู้ที่ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด
แก่กลุ่มเสี่ยง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ วัด ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี ปลอดบุหรี่ กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดรูปแบบต่างๆ เป็น
ค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด ตกแต่งเวที วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ของ
สมนาคุณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ นิทรรศการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าโล่รางวัล ค่ารางวัลกิจกรรม ค่ารางวัล
การประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อาหารกลางวัน/อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ การจัดซื้อ/จัดจ้างทําวัสดุอุปกรณ์ให้
สุขศึกษา จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ ค่าสติ๊กเกอร์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

800,000 บาท

521
หน้า : 319/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน้ําจากสถานประกอบการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง
จากสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม จัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ ชุมชน ผู้นําชุมชน นัก
เรียน
สถานประกอบการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่ใน
การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าสติกเกอร์ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ไวนิล รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-18 ลําดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

500,000 บาท

522
หน้า : 320/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สํานักงาน จัดทําสื่อ/ เอกสารประชาสัมพันธ์แนวทาง
การดําเนินการ และระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ และจัดทําสถิติ
ของปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-11 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

150,000 บาท

523
หน้า : 321/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อ/ เอกสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้า ที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ให้ความรู้ และศึกษาดูงานให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ที่พัก ค่าจ้างเหมา รถโดยสาร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์
สํานักงานที่เกี่ยวกับงานใบอนุญาต ค่าจัดพิมพ์เอกสารการ
ตรวจ/การสํารวจสถานประกอบกิจการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลใบอนุญาต ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ไวนิล ค่าสติ๊กเกอร์และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-13 ลําดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

300,000 บาท

524
หน้า : 322/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบ
การค้าอาหาร แผงลอย โรงอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร ค่าใช้
จ่ายสําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ํายาตรวจสอบอาหารและ
น้ํา และจัดทําเอกสาร สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบการค้าอาหาร สําหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ศึกษาดูงานผู้
ประกอบการค้าอาหาร หาบเร่ แผงลอย โรงอาหาร และผู้สัมผัส
อาหาร ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่ากระดาษ ค่าแฟ้ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-7 ถึง 8 ลําดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

950,000 บาท

525
หน้า : 323/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยทํางาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มออกกําลังกายใน
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดสถานที่ในการอบรม ค่า
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
เรื่องการวางแผนครอบครัว และให้บริการวางแผนครอบครัวแก่
ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-6 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

250,000 บาท

526
หน้า : 324/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จัดการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพ
ดี ได้แก่ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าโล่ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-1-4-6 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

1,000,000 บาท

527
หน้า : 325/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยแม่และเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด จัดทําเอกสารสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-4 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กกลุ่ม
วัยเรียน สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ของงานอนามัยโรงเรียน รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-4 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

528
หน้า : 326/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย
และจิตของเด็กวัยเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของกลุ่มเด็กปฐมวัยและ
วัยเรียน ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าไวนิล ค่าหมึกพิมพ์ไว
นิล ค่าสติ๊กเกอร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-5 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

150,000 บาท

529
หน้า : 327/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่นักเรียน ชุมชน ผู้นํา
ชุมชน สถานประกอบการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่
ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่ารางวัลประกวด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-17 ลําดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

300,000 บาท

530
หน้า : 328/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการสร้างจิตสํานึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมของท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดอบรม การจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่นักเรียน ชุมชน ผู้นํา
ชุมชน สถานประกอบการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดสถานที่
ในการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่ารางวัลประกวด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าป้ายไวนิล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-16 ลําดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

450,000 บาท

531
หน้า : 329/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสาธารณ
สุขชุมชนเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
ความรู้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
แก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-2-4-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

จํานวน

2,430,000 บาท

532
หน้า : 330/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใน
โรงเรียนและในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ เช่น กระบอก
ฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว ยาลด
ไข้ สําลี แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ในการจัดนิทรรศการความรู้ หรือเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.2-1-4-3 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

533
หน้า : 331/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ค่าวัสดุ

รวม

2,941,400 บาท

จํานวน

470,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

110,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และ ถังน้ํายา กระ
ดาษทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน กระดาษ
ทิชชู่ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ค้อน ท่อพีวีซี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

90,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

1,076,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จํานวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เบาะรถยนต์ ค่ายางใน ค่าปะ
ยาง ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น น้ํายาเคมีต่างๆ สารเคมี น้ํายาต่างๆ และเวชภัณฑ์
ยา ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง สติกเกอร์ กระดาษสีต่างๆ ฟຂล์ม ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

455,000 บาท

รวม

3,165,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จํานวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปารายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อ
ความ แผ่นซีดี ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไข
สําหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสี และสี
ดํา
รายการที่ (1) – (9) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้
บริการ
รายการที่ (1) – (4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,860,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,860,000 บาท

จํานวน

1,860,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนงบ
ประมาณแก่ชุมชน/ หมู่บ้านในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 93 ชุมชน
แห่งละ20,000 บาท เพื่อจัดทําโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอชาวบ้านใน
พระราชประสงค์โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ
- จัดตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-19 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 187,401,100 บาท
รวม

34,484,900 บาท

รวม

34,484,900 บาท

จํานวน

14,356,500 บาท

จํานวน

964,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ
. 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 33
อัตรา จํานวน 13,159,100 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 20
อัตรา จํานวน 1,197,400 บาท )
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 31 อัตรา จํานวน 795,600 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 18 อัตรา จํานวน 168,400 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

531,000 บาท

จํานวน

8,318,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 11 อัตรา จํานวน 525,600 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 5,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (สําหรับพนักงาน จํานวน 70
อัตรา จํานวน 8,147,800 บาท สําหรับอัตรว่าง จํานวน 5
คน จํานวน 171,000 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

532,800 บาท

จํานวน

8,068,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 56 อัตรา
จํานวน 511,900 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5
อัตรา จํานวน 20,900 บาท)
รายการที่ (1) - (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาลพนักงานถ่ายโอน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , อัตราบัญชี
เงินเดือนตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (สําหรับพนักงานถ่ายโอน จํานวน 17
อัตรา จํานวน 8,068,805 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8
อัตรา จํานวน 2,842,560 บาท )
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

539
หน้า : 337/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส
.ร.) (คิดเป็น 52,704 บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) (คิดเป็น
เงิน 252,000 บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพสต.) (คิดเป็นเงิน 513,600 บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพพยาบาล (คิดเป็นเงิน 420,000 บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) (คิด
เป็นเงิน 351,291.20 บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตร (คิดเป็นเงิน 123,400 บาท)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนแพทย์ (บุคลากรภายนอก จํานวน 39 คน) (คิดเป็น
เงิน 900,000 บาท * 12 เดือน คิดเป็น 10,800,000 บาท/ ป)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว2214
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรทางการ
แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติ
งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5 และหนังสือจังหวัด
นนทบุรี ที่ นบ 0023.5/10004 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่

จํานวน

1,712,900 บาท

รวม 139,494,000 บาท
รวม

27,984,400 บาท

จํานวน

26,100,000 บาท
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ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
- ค่าตอบแทนนักวิชาการสาธารณสุข (บุคคลภายนอก จํานวน 52
คน) (คิดเป็นเงิน 900,000 บาท* 12 เดือน คิดเป็น 10,800,000
บาท/ป)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว2214
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรทางการ
แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติ
งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5 และหนังสือจังหวัด
นนทบุรี ที่ นบ 0023.5/10004 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่
ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติเวช (บุคลากรในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี จํานวน 5 คน ) (คิดเป็นเงิน 35,000 บาท* 12
เดือน คิดเป็น 420,000 บาท/ป)
- อาศัยอํานาจตามความในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเงินค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มสําหรับบุคลากรด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 101 คน) ) (คิดเป็นเงิน 230,000 บาท* 12
เดือน คิดเป็น 2,760,000 บาท/ ป)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบกับหลักเกณฑ์วิธี
การ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2559
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- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (บุคคลภายนอก จํานวน 22 คน ) (คิดเป็น 110,000
บาท* 12 เดือน คิดเป็น 1,320,000 บาท/ ป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

204,400 บาท

รวม

66,870,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) – (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจําศูนย์
บริการสาธารณสุข 4 แห่ง
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จํานวน 9 คน แบ่งออกเป็นผลัด
กลางวัน จํานวน 5 คน
และผลัดกลางคืน จํานวน 4 คน โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น 12
งวด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 17 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาด
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ จํานวน 2
คน ประกอบด้วย แม่บ้านทําความสะอาด โดยแบ่งจ่ายค่า
จ้างออกเป็น 12 งวด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) หน้า ลําดับที่
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

500,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ํา

จํานวน

960,000 บาท

จํานวน

740,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาด
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ํา จํานวน 5
คน ประกอบด้วย แม่บ้านและคนสวน โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออก
เป็น 12 งวด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 17 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงหรือซ่อมแซม และติด
ตั้งอุปกรณ์ ค่าล้างและอัดฟຂล์ม ค่าวารสาร และค่าเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
พนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างดูแลระบบต่างๆของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับ
เพลิง ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

400,000 บาท

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยประจําชุมชน (Community Isolation) จํานวน
เทศบาลนครนนทบุรี

10,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยประจํา
ชุมชน (Community Isolation)เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบ
ด้วย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าอาหารสําหรับผู้ติดเชื้อ ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยประจําชุมชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ จํานวน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ปงบประมาณ 2564
- 2565 เทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและ
ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปงบประมาณ 2564 - 2565
เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเช่าพื้นที่
สําหรับเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ค่าเช่าห้อง
พัก สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง, ค่าอาหารสําหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง,ค่าจ้างแม่บ้านดูแลทําความสะอาด, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุต่างๆ ใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) และฉบับที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 343/649

30,000,000 บาท
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โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ จํานวน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ เทศบาลนครนนทบุรี
ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและ
ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปงบประมาณ 2564 - 2565
เทศบาลนครนนทบุรี ระยะที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
เช่าพื้นที่สําหรับเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์ฟื้นฟูและดูแล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19), ค่าเช่าห้องพัก สําหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง, ค่าอาหารสําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง,ค่าจ้างแม่บ้านดูแลทํา
ความสะอาด, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน,ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางไปราชการ ค่าวัสดุต่างๆ ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 344/649

20,000,000 บาท
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โครงการจัดทําระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ด้าน
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําระบบศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ด้านสุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการจัดทํา
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ด้าน
สุขภาพ ค่าจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
โครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ " มหกรรมสุขภาพ เพื่อ
ประชาชน"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจคัดกรอง
สภาวะสุขภาพ “มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน" โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่ประชาชนหมุนเวียนตามพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม “มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน” และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-4-11 ลําดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

548
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โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งระบบการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ค่าตอบแทน
สําหรับวิทยากรกลุ่มย่อย ค่าเช่าหรือซื้อหุ่น CPR และเครื่อง AED
สําหรับฝึกปฏิบัติ ค่าจัดทําคู่มือและป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการ
ช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าไวนิลประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-12 ลําดับที่ 16 และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับทบทวน) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 หน้า
ที่ ผ.02-1-4-12 ลําดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

500,000 บาท
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โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ให้แก่ประชาชน
หมุนเวียนตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ค่าจัดพิมพ์แผ่นพับและเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ผ้าถุง ผ้าขนหนู กระดาษชําระ ค่าจ้างวิเคราะห์อ่านผล
การตรวจ ค่าซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ สําหรับ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เช่น น้ํายาแช่
สไลด์ แอลกอฮอล์ สไลด์ ไม้สําหรับ
ตรวจ Pap Smear Speculum ขนาดต่างๆ น้ํายาฆ่า
เชื้อ สําลี อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-4-13 ลําดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

150,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
การ ค่าจัดอบรมให้ความรู้กับอสม.ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี อบรมให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 41 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นนครนนทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่ประชาชนที่สนใจเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน เอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

500,000 บาท

รวม

43,359,600 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

450,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ค้อน ท่อพีวีซี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

1,029,600 บาท

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง
น้ํายา กระดาษชําระ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จํานวน

40,070,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง สติ๊กเกอร์ กระดาษสีต่างๆ ฟຂล์มล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ แว่นตากัน
กระเด็น เสื้อกาวน์ เสื้อผ้าเปลี่ยนสําหรับผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการของ
เจ้าพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) รองเท้าสําหรับผู้
ป่วย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไข
สําหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสี และ
ขาวดํา ฯลฯ
วัสดุอื่น

จํานวน

150,000 บาท

รวม

1,280,000 บาท

จํานวน

850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ต่างๆ เช่น น้ํายาเคมีต่างๆ สารเคมี น้ํายาต่างๆ ยา วัคซีน
ป้องกันโรค Covid 19 และเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการบริการตรวจรักษาพยาบาล วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่
จําเป็นในการให้บริการทางทันตกรรมและอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น เต้นท์ เปล เตียงสนาม และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉินออกหน่วยปฐมพยาบาลงาน
ต่างๆ ฯลฯ
รายการที่ (1) – (11) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ที่ใช้ในราชการศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปารายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในราชการศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้
บริการ
รายการที่ (1) – (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

13,422,200 บาท

รวม

13,422,200 บาท

จํานวน

45,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้ 2 ที่นั่ง มีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ 2 ที่นั่ง มีพนักพิงจํานวน 18
ชุดๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 จํานวน 8 ตัว และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5
จํานวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 98 x ลึกไม่น้อยกว่า 40 x สูงไม่
น้อยกว่า 77.5 เซนติเมตร
2. โครงเหล็กพ่นสี epoxy
3. ที่นั่งทําจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง มีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แกว 3 ที่นั่ง มีพนักพิง จํานวน 4
ชุดๆ ละ 7,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ที่นั่ง พนักพิงผลิตจากเหล็ก หุ้มหนังเทียม
2. มีที่นั่ง 3 ที่นั่ง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

30,000 บาท
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เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แกว 4 ที่นั่ง มีพนักพิง จํานวน 8
ชุดๆ ละ 7,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 x ลึกไม่น้อยกว่า 40 x สูง
ไม่น้อยกว่า 77.5 เซนติเมตร
2. โครงเหล็กพ่นสี epoxy
3. ที่นั่ง ทําจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

57,600 บาท
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เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน และมีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง
และที่ท้าวแขน จํานวน 20 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 10 ตัว, ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 2 ตัว , คลินิกทันตกรรม ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 2 ตัว , งานแพทย์แผน
ไทย จํานวน 3 ตัว งานพยาธิวิทยา จํานวน 2 ตัวและงานวิชาการ
การแพทย์ จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร
2. ที่นั่ง – พนักพิง บุฟองน้ําอย่างดี ไม่ยุบตัวง่าย หุ้มด้วย
หนัง (Mesh) อย่างหนา
3. มีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน
4. สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 6
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5
) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

90,000 บาท

558
หน้า : 356/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เก้าอี้รับแขกแบบไม่มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน และมีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขกแบบไม่มีล้อเลื่อน มีที่ท้าว
แขน และมีพนักพิง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานแพทย์แผนไทย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร
2. ที่นั่ง – พนักพิง บุฟองน้ําอย่างดี ไม่ยุบตัวง่าย หุ้มหนัง
เทียม PU
3. ไม่มีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน
4. โครงขาทําจากเหล็กชุบโครเมียม เป็นรูปตัวซี
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุ

จํานวน

10,500 บาท

559
หน้า : 357/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี) ความเร็ว 20
แผ่นต่อนาที
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรม โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

120,000 บาท

560
หน้า : 358/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อ
นาที
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานหน่วยไตเทียม โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความเร็วขั้นต่ํา
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

180,000 บาท

561
หน้า : 359/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง

จํานวน

38,600 บาท

จํานวน

139,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ชนิด
ทําลายครั้งละ 10 แผ่น จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 19,300 บาท เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1
เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง
2. ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

562
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 34,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานเภสัชกรรม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 360/649

563
หน้า : 361/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน

85,000 บาท

564
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 42,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 362/649

565
หน้า : 363/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 47,200 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานพยาธิวิทยา จํานวน 1 เครื่อง และงานวิชาการการ
แพทย์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ

จํานวน
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ที่ 5) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 11
เครื่องๆ ละ 54,200 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 จํานวน 8 เครื่อง และงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เม
ตตจ็ร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
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. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู

จํานวน

36,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส่วนบริการสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 26,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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เครื่องปั้มน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ํา ขนาด 250 วัตต์ จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ระบบอัตโนมัติ ทํางานตามจังหวะการเปຂด-ปຂดก๊อกน้ํา เพื่อ
ความสะดวก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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เครื่องฟอกอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดความเร็วของแรง
ลมระดับสูงไม่ต่ํากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ทํางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
- แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง
ระบบ Electronic Collecting Cell
- สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรอง
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้
มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความ
ปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐาน
สากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ํา
กว่า 500 ซีเอฟเอ็ม
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
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ชั้นวางของ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 68 x ลึกไม่น้อยกว่า 43 x สูงไม่น้อย
กว่า 78 เซนติเมตร
2. โครงตู้ผลิตจากไม้สัก ทําสี
3. มีชั้นสําหรับวางของ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

2,500 บาท

572
หน้า : 370/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก จํานวน 8
ตู้ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 จํานวน 4 ตู้ , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
จํานวน 3 ตู้
และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว x 24 นิ้ว x 52 นิ้ว
2. ตู้เก็บเอกสารแบบ 6 ลิ้นชัก ทําจากเหล็ก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

64,000 บาท

573
หน้า : 371/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้นิรภัย ขนาดน้ําหนัก 105 กิโลกรัม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นิรภัย ขนาดน้ําหนัก 105
กิโลกรัม จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดภายนอก สูง x กว้าง x ลึก ไม่น้อย
กว่า 66.5 x 46.3 x 51.2 เซนติเมตร
2. มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 105 กิโลกรัม
3. ระบบล็อค 1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล
4. ระบบสัญญาณกันขโมย
5. ระบบกุญแจฉุกเฉินกรณีลืมรหัส
6. ติดตั้งลิ้นชักภายในตู้
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้อง
ตลาดที่ได้สอบราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

16,000 บาท

574
หน้า : 372/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ชั้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 4 ชั้น พร้อมกุญแจ จํานวน 2
ตัวๆ ละ 2,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกแพทย์
แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 x ลึกไม่น้อยกว่า 38 x สูงไม่น้อย
กว่า 156 เซนติเมตร
2. ทําจากไม้พาทิเคิลบอร์ทปຂดผิว
3. มีกุญแจล็อคทุกชั้น
4. บานเปຂดกว้าง สะดวกต่อการใช้งาน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

5,600 บาท

575
หน้า : 373/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้วางรองเท้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้า จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 82 x 34 x 85 เซนติเมตร
2. เป็นแบบชนิด 2 บานเปຂด
3. มีลิ้นชักเก็บของ
4. ภายในมีชั้นวางรองเท้าอย่างน้อย 4 ชั้น
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

3,500 บาท

576
หน้า : 374/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้วางรองเท้าแบบ 4 ชั้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้าแบบ 4 ชั้น จํานวน 2
ตู้ๆ ละ 1,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกแพทย์
แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1 ตู้ และคลินิก
แพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 x ลึกไม่น้อยกว่า 30 x สูงไม่น้อย
กว่า 78 เซนติเมตร
2. ทําจากไม้พาทิเคิลบอร์ทปຂดผิว
3. ด้านในสามารถวางรองเท้าได้ 4 ชั้น
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

2,600 บาท

577
หน้า : 375/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ช่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้แฟ้มเก็บเอกสาร ขนาด 40
ช่อง จํานวน 13 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 5 ตู้ , ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 4 จํานวน 3 ตู้ , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จํานวน 2 ตู้ และ
งานไตเทียม จํานวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม แบบ 4 ชั้น
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 x ลึกไม่น้อยกว่า 30 x สูงไม่น้อย
กว่า 180 เซนติเมตร (รวมล้อ)
3. ทําจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ขึ้นรูป
4. มีล้อเลื่อน
5. ช่องกั้นแฟ้ม สามารถถอดออกได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

71,500 บาท

578
หน้า : 376/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เหล็กบานเปຂด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปຂดจํานวน 3 ตู้ๆ ละ 7,200
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสาร ชนิดทําจากเหล็ก
2. มีมือจับแบบบิด
3. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
4. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

21,600 บาท

579
หน้า : 377/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก - ล่างทึบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก – ล่าง
ทึบ จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 6,700 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 2 ตู้ และงานแพทย์แผน
ไทย จํานวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 x ลึกไม่น้อยกว่า 44 x สูง
ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร
2. ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่น ผ่านการทําความสะอาดผิวงาน
3. ภายในตู้มีแผ่นชั้น 3 แผ่น แบ่งเป็น 5 ชั้น แผ่นชั้นแต่ละ
แผ่นสามารถปรับระดับได้
4. มีกุญแจสําหรับล็อกตู้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

33,500 บาท

580
หน้า : 378/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4
ตู้ๆ ละ 5,900 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์
ฉุกเฉิน จํานวน 2 ตู้ และงานหน่วยไตเทียม จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 11 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

23,600 บาท

581
หน้า : 379/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2
ตู้ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีหูลิ้นชัก
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

14,000 บาท

582
หน้า : 380/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โต๊ะทํางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 13 ตัวๆ ละ 7,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
จํานวน 2 ตัว , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 จํานวน 3 ตัว , งาน
วิชาการการแพทย์ จํานวน 1 ตัว, งานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1
ตัว , งานแพทย์แผนไทย จํานวน 3 ตัว , งานพยาธิ
วิทยา จํานวน 2 ตัว และคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร และความสูง
ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
2. ลิ้นชัก 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
3. มีชั้นวางคีย์บอร์ด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

91,000 บาท

583
หน้า : 381/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง จํานวน 1
ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 x ลึกไม่น้อยกว่า 295 x สูงไม่
น้อยกว่า 73 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

19,000 บาท

584
หน้า : 382/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

โต๊ะอเนกประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 3
ตัวๆ ละ 1,400 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 150 x 75 เซนติเมตร
2. หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
3. ขาโต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว หนา 1 มิลลิเมตร ชุบโค
รเมี่ยม
4. ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

4,200 บาท

585
หน้า : 383/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ผ้าม่านพร้อมรางและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า
1.5 ม. x ความสูงไม่น้อยกว่า 1.9 ม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้องรางและอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 9,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร ดัดรางโค้ง ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร x ความสูงไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

18,400 บาท

586
หน้า : 384/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ผ้าม่านพร้อมรางและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า
1.7 ม. x ความสูงไม่น้อยกว่า 1.9 ม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้องรางและอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 6 ชุดๆ ละ 9,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 2 ชุด
และคลินิกกายภาพบําบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 4
ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร ดัดรางโค้ง ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.7 เมตร x ความสูงไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 39 และหน้าที่ 141 ลําดับที่ 47
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

57,600 บาท

587
หน้า : 385/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ม่านม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง จํานวน 9
ชุดๆ ละ 4,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร จํานวน 2 ชุด
2. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร จํานวน 2 ชุด
3. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.82 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร จํานวน 1 ชุด
4. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.92 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร จํานวน 2 ชุด
5. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร จํานวน 2 ชุด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 142 ลําดับที่ 48
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

37,800 บาท

588
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ม่านม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.55 ม. x จํานวน
ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 ม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านม้วนกันแสง พร้อมติดตั้ง จํานวน 2
ชุดๆ ละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 4 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร x ความสูงไม่น้อย
กว่า 2.20 เมตร จํานวน 2 ชุด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 142 ลําดับที่ 49
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 386/649

12,000 บาท

589
หน้า : 387/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 700
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
จํานวน 4 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 6
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) และที่แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 147 ลําดับที่ 61
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

7,000 บาท

590
หน้า : 388/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/ FM ชนิดมือถือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ระบบ VHF / FM ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ประกอบด้วย : ตัว
เครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 16 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

72,000 บาท

591
หน้า : 389/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ลําโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย และล้อลาก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ลําโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมล์ลอย และล้อ
ลาก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 11,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1 ชุด , ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 จํานวน 1 ชุด และงานกายภาพบําบัด จํานวน 1
ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตู้ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15
นิ้ว RMS/ max.power : 450/900 w
2. ไมค์ลอยจํานวน 2 ตัว
3. มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว สํารองไฟได้
4. สามารถต่อเชื่อมต่อผ่านทาง เล่นเพลง ผ่านบูลทูธ
(Bluetooth)
5. มีมือจับ พร้อมล้อลากง่ายในการเคลื่อนย้าย
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

33,000 บาท

592
หน้า : 390/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

39,800 บาท

593
หน้า : 391/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องกดหน้าอกผู้ป่วยอัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดหน้าอกผู้ป่วยอัตโนมัติ จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. การทํางานของเครื่องเป็นไปตาม AHA Guideline 2015 ใน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานได้ 45 นาที
3. สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ
4. สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบไร้สายได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 33
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

1,200,000 บาท

594
หน้า : 392/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าซาวน์ พร้อมชุด
สุญญากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัล
ตร้าซาวน์ พร้อมชุดสุญญากาศ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 350,000
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบําบัด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100 – 240 V, 50/60 Hz
2. มีกระแสไฟฟ้า สําหรับใช้งานหลากหลาย ในเครื่องเดียวกัน
และใช้ คลื่นอัลตราซาวด์ ร่วมในเครื่องเดียวกันได้
3. หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (touch screen)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 35
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

700,000 บาท

595
หน้า : 393/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วในตัว เคลื่อน
ย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
2. สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
3. มีจอแสดงผลแบบ LED
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

480,000 บาท

596
หน้า : 394/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องฉายแสง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายแสงแบบใช้หลอด LED
2. ด้ามจับมีความทนทานต่อการใช้งาน น้ําหนักเบาและมีสวิตซ์
ควบคุมที่ด้ามจับ
3. เป็นชนิดไร้สาย ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่งนําแสง และ
อุปกรณ์กรองแสง ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ผ.03 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

30,000 บาท

597
หน้า : 395/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง และงานแพทย์แผนไทย จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอลมีที่
วัดส่วนสูงในตัว
2. สามารถชั่งน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
3. สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
4. วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ํากว่า 60 เซนติเมตร และสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
5. สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

40,000 บาท

598
หน้า : 396/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือด (Serofuge)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือด (Serofuge)
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพยาธิวิทยา โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ความเร็วในการปั่นสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,400 รอบต่อนาที
2. ฝาปຂดห้องปั่นทําจากวัสดุอะคริลิกชนิดโปร่งแสงสามารถมอง
เห็นการทํางานของหัวปั่นได้
3. มีปุ่มสามรถปรับเลือดความเร็วรอบในการปั่นได้
4. มีสัญญาณเตือนดังเมื่อระยะเวลาในการปั่นครบกําหนด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) หน้าที่ 38 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

200,000 บาท

599
หน้า : 397/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพยาธิวิทยา โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อทําให้สารตกตะกอน ควบคุมการทํา
งานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์เป็นแบบตั้งโต๊ะ มีระบบขับ
เคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบ maintenance free
2. ตัวเครื่องทําด้วยพลาสติกทนแรงกระแทกสูงมีขนาด
กะทัดรัด ฝาปຂดเครื่องทําด้วยโลหะลักษณะโค้งมนรับ
กับ Chamber ภายในสามารถมองเห็นการทํางานภายในได้
3. สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบ ระดับเบรก และเวลา โดย
การป้อนข้อมูลแบบแป้นกด และแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LCD
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 31
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

69,300 บาท

600
หน้า : 398/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดแบบตั้งโต๊ะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์การอัดแน่น
ของเม็ดเลือดแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของงานพยาธิวิทยา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ด
เลือดแบบตั้งโต๊ะ ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
2. ตัวเครื่องทําด้วยวัสดุอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการขีด มี
ฝาปຂดทึบแข็งแรงทําด้วยโลหะ สามารถเปຂดฝาได้เมื่อหัวปั่นหยุด
หมุน
3. สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบ ระดับเบรกและเวลา โดยการ
ป้อนข้อมูลแบบเป็นกด และแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LCD
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 30
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

98,500 บาท

601
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว จํานวน
ของออกซิเจนในเลือด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและ
วัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 120,000 บาทสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
หน่วยไตเทียม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด และชีพจร
2. จอแสดงผลเป็นแบบ Seven-segment และจอแสดงเมนูและ
รูปคลื่น เป็น Multicolor LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว
3. เครื่องสามารถเก็บข้อมูลคนไข้ย้อนหลังได้
4. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz, และ Backup Battery
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 29
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 399/649

240,000 บาท

602
หน้า : 400/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:37

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบกระเป๋า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
กระเป๋า จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีผ้าพันแขน สําหรับใช้พันแขน
2. หน้าจอใหญ่เพื่ออ่านค่าได้ง่าย ระบบการวัดค่า แสดงค่าเป็น
ตัวเลข
3. ใช้งานสะดวก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 32
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

22,000 บาท

603
หน้า : 401/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบแขนสอด ชนิดอัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอดชนิด
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดย
ใช้ Cuff แบบวงกลม
2. เป็นการวัดแบบ Oscillometic
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
4. มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
5. สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 – 280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วง
ระหว่าง 40 – 180 ครั้งต่อนาที
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

70,000 บาท

604
หน้า : 402/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบ
ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานแพทย์
แผนไทย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ
2. เป็นการวัดแบบ Oscillometric
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
4. สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 – 280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วง
ระหว่าง 40 – 180 ครั้งต่อนาที
5. อุปกรณ์ประกอบ
(5.1) มีปอกแขนสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (Cuff) จํานวน 1 ชุด
(5.2) มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

27,000 บาท

605
หน้า : 403/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อ
เลื่อน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถวัดความดัน 0-299 มิลลิเมตรปรอท
2. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง 30-199 ครั้ง/นาที
3. ระบบการวัดค่าเป็นแบบ Osillometric แสดงค่าเป็นตัวเลข
4. สามารถวัดได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา ระบบเป็นแบบปั้มลม
อัตโนมัติ
5. สามารถถอดวางบนโต๊ะหรือวางบนล้อเลื่อนได้
6. สามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้า AC , แบตเตอรี่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

40,000 บาท

606
หน้า : 404/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องให้การบําบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Radial
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การบําบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก
ชนิด Radial จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 900,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานกายภาพบําบัด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องกําเนิดคลื่นเสียงสะท้อน โดยการบีบอัดอากาศ
2. มีรถเข็น จํานวน 4 ล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อม
แขนยึดสายปืนปล่อยพลังงานและที่วางเจล
3. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 25 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 36
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

1,800,000 บาท

607
หน้า : 405/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสง
เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
กายภาพบําบัด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องให้กําเนิดแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มข้นสูงที่สามารถ
ผลิตแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น
2. ใช้กับไฟฟ้า 110 – 220 โวลท์ 50 – 60 เฮิรตซ์
3. ได้มาตรฐานความปลอดภัย Class I Type BF
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

1,000,000 บาท

608
หน้า : 406/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

โคมไฟส่องสําหรับเย็บแผล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสําหรับเย็บแผล จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นโคมไฟส่องตรวจที่สามารถเคลื่อนที่ได้
2. สามารถปรับระดับของโคมไฟให้โค้งง้อ สูงต่ํา และเอียง
ซ้าย-ขวา ได้
3. ใช้หลอดไฟเป็น LED ไม่น้อยกว่า 19 หลอด และขนาด 3
โวลท์ 0.5 วัตต์
4. มีล้อสําหรับการเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า 5 ล้อ และติดอยู่กับขา
ตั้ง
5. มีสวิทซ์สําหรับ ปຂด-เปຂด ที่กล่องควบคุมตัวโคม
6. มีกล่องควบคุม – ปุ่มปรับระดับความสว่างอยู่ที่โคมไฟโดย
สามรถปรับได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

40,000 บาท

609
หน้า : 407/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ฉากกั้นห้องแบบ 4 ตอนพับได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องแบบ 4 ตอนพับได้ จํานวน 10
ชุดๆ ละ 6,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานกายภาพ
บําบัด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โครงสร้างสแตนเลส คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้
ระยะยาว
2. สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของผู้
ใช้
3. ฉากกั้นมาพร้อมกับล้อทําให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น
4. ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 120 (+/-10
) เซนติเมตร สูง 180(+/-10) เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 37
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

65,000 บาท

610
หน้า : 408/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ชุดช่วยหายใจ 3 ปริมาตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดช่วยหายใจ 3 ปริมาตร จํานวน 1
ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. หน้ากากทําด้วยซิลิโคนขาวใส หล่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งอัน ง่าย
ต่อการใช้งาน
2. ชุดวาล์วผู้ป่วย ทําด้วย Polysulfone มีวาล์วควบคุมความดัน
อากาศ
3. สปริงทําด้วย Stainless, ลูกยางซิลิโคนบีบช่วยหายใจทําด้วย
ซิลิโคนขาวสลับใสมองเห็นภายใน ผิวด้านนอก ไม่ลื่นขณะใช้งาน
4. ถุงสํารองออกซิเจน ทําด้วยซิลิโคน เมื่อต่อกับชุดลูกยางบีบ
สามารถให้ออกซิเจนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99%
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 27
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

20,000 บาท

611
หน้า : 409/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์ 1 ประตู ขนาดไม่
น้อยกว่า 14 คิว จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 70,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว
2. สามารถรักษาอุณหภูมิได้ 2-8 องศาเซลเซียส
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

350,000 บาท

612
หน้า : 410/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

โต๊ะเมโย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเมโย 4 ล้อ พร้อมถาด จํานวน 2
ชุดๆ ละ 5,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีถาดสําหรับใช้วางอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
2. ทําจากสแตนเลส
3. มีล้อ จํานวน 4 ล้อ
4. ปรับระดับความสูงได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

11,600 บาท

613
หน้า : 411/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ยูนิตทําฟัน พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยูนิตทําฟัน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4
ชุดๆ ละ 460,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 จํานวน 2 ชุด และคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบ
คุม ระบบดูดน้ําลาย ระบบบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
2. ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ํา สําหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่ม
ปรับปริมาณน้ํา และมีหัวต่อแบบ Non-return Value สําหรับ
เสียบท่อน้ําได้
3. มีที่ดูดฟຂล์มเอกซเรย์ ในตําแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้
สะดวกและชัดเจน
4. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 20 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 26
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

1,840,000 บาท

614
หน้า : 412/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

รถเข็นชนิดนั่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 2 คัน คันละ 7,500
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ งานหน่วยไตเทียม โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
2. โครงตัวรถทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
4. ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18x18 นิ้ว
5. มีที่วางเท้าทําด้วยอะลูมิเนียม
6. มีที่วางแขน 2 ข้าง ทําด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
7. มีล้อยางตัน 4 ล้อ
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 28
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

15,000 บาท

615
หน้า : 413/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เสาแขวนขวดน้ําเกลือ 4 ล้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาแขวนขวดน้ําเกลือ 4 ล้อ หมุนปรับสูง
ต่ําได้ จํานวน 1 ชุด สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเสาแขวน มี 4 ล้อ
2. ปรับระดับความสูงได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

2,500 บาท

616
หน้า : 414/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว (ผู้ใหญ่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่ง
ตัว (ผู้ใหญ่) จํานวน 5 ตัวๆ ละ 14,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ทําจากวัสดุอย่างดี มีความแข็งแรงทนทานสําหรับใช้ในการฝึก
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
2. มีกระเป๋าสําหรับใส่ตัวหุ่น
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

72,500 บาท

617
หน้า : 415/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

อุปกรณ์ประกอบการฝึก CPR และ AED
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์การฝึก CPR และ AED จํานวน 2
ชุดๆ ละ 50,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับการฝึกทํา CPR และการใช้เครื่อง AED
2. เป็นอุปกรณ์มีโปรแกรมสําหรับการฝึกทํา
3. เครื่องมีระบบคําสั่งเสียงตลอดทุกขั้นตอนของการฝึก และ
สามารถที่จะให้หยุดระหว่างช่วงได้
4. มีระบบควบคุมการทํางานของชุดอุปกรณ์ด้วยรีโมทคอนโทรล
5. อุปกรณ์ฝึกการทํา AED นี้ สามารถใช้งานร่วมกันกับหุ่นฝึก
การนวดหัวใจได้
6. แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้
7. แผ่น Electrode PAD สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
8. สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ได้
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 34
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

100,000 บาท

618
หน้า : 416/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้ําระบบ RO พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบ RO พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องกรองน้ํา RO 5 ขั้นตอน ขนาด 50 GPD
2. มีกําลังผลิตประมาณ 175 ลิตร/วัน
3. มีถังแรงดันพลาสติกขนาด 12 ลิตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 45
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

9,000 บาท

619
หน้า : 417/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า ความจุไม่น้อย
กว่า 8 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. แบบฝาหน้า มีความจุซักไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม
2. ระบบมอเตอร์ Inverter Direct Drive
3. ถังซักสแตนเลส
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 43
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

25,000 บาท

620
หน้า : 418/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานของงานการ
แพทย์แผนไทย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่
กําหนด
2. เป็นเครื่องแบบถังเดี๋ยว เปຂดฝาบน
3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 30
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

18,000 บาท

621
หน้า : 419/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องอบผ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า ความจุไม่น้อยกว่า 7
กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดถังอบไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัม
2. มีระบบล็อคป้องกันฝาเปຂด
3. หน้าจอแสดงผลแบบ LED ซึ่งมีความคมชัดและง่ายต่อ
การมองเห็น
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 44
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

21,000 บาท

622
หน้า : 420/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบถังอยู่ด้านล่าง พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน – น้ําเย็น แบบถังอยู่ด้านล่าง
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 9,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1 ตู้ และคลินิกทันต
กรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีระบบทําความร้อน สามารถทําความร้อนได้สูงสุด 95
องศาเซลเซียส
2. มีระบบทําความเย็น สามารถทําความเย็นได้ต่ําสุด 4 องศา
เซลเซียส
3. มีถังบรรจุน้ําร้อนและน้ําเย็น ทําจากสแตนเลส ปลอดสาร
ตะกั่ว
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 42
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

18,000 บาท

623
หน้า : 421/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ตู้ทึบ พร้อมอ่างล้างมือแบบ 2 หลุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทึบ พร้อมอ่างล้างมือแบบ 2
หลุม จํานวน 4 ชุดๆ ละ 10,000 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 3 ชุด และ
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ติดตั้งง่าย แข็งแรง
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 119.5 x ลึกไม่น้อยกว่า 50 x สูง
ไม่น้อยกว่า 79.5 เซนติเมตร
3. หน้าบานและชั้นเป็นแผ่นอลูมิเนียมมีคุณสมบัติไม่เป็น
สนิม
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 38
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

40,000 บาท
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ตู้พร้อมซิงค์ล้างมือ พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้พร้อมซิงค์ล้างมือ พร้อมติดตั้ง จํานวน 1
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 100 x 54 x 82 เซนติเมตร
2. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่
ผุ ไม่บวมน้ํา ทําความสะอาดง่ายไมเป็นสนิม
3. ประตูเป็นบานเกล็ดระบายอากาศ ป้องกันแมลงได้
4. ภายในมีชั้นตะแกรง ก๊อกน้ํา สายน้ําทิ้ง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 41
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

8,500 บาท
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หน้า : 423/649
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ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานแพทย์แผนไทย โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 29
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

6,400 บาท
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หน้า : 424/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิ
กฟุต จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง และคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
- จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 46
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

17,000 บาท
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หน้า : 425/649

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน
ที่ 2)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปຂด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปຂดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1
เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณ์สําหรับควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปຂด จํานวน 1 ระบบ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 63 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 148 ลําดับที่ 63
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

220,000 บาท
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หน้า : 426/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน
ที่ 5)

499,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อมอุปกรณ์ติด
ตั้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร จํานวน 12 ตัว
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1
เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณ์สําหรับควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปຂด จํานวน 1 ระบบ
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 44 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 44
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 8 ชุดๆ ละ 32,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1 ชุด,
งานเภสัชกรรม จํานวน 1 ชุด , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3

จํานวน

262,400 บาท

629
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จํานวน 3 ชุด, งานวิชาการการแพทย์ จํานวน 2 ชุด, และคลินิก
กายภาพบําบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1
ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000
บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
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. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 36 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 142 ลําดับที่ 50 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 66 ลําดับที่ 36 และหน้าที่ 142 ลําดับที่ 50
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 ชุดๆ ละ 31,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของงานกายภาพบําบัด จํานวน 1 ชุด , งานวิชาการการ
แพทย์ จํานวน 1 ชุด และงานรังสี จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 33 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 62 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข 3/2564 หน้าที่ 65
ลําดับที่ 33 และหน้าที่ 147 ลําดับที่ 62
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 6 จํานวน 1 เครื่องประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคาเครื่อง
ละ 350,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกน
หลัก (12 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4
หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
จํานวน 2 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 28,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 43 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
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. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 43
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4
ชุดๆ ละ 37,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสาารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักใน การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

จํานวน

151,200 บาท

634
หน้า : 432/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21
นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และBluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 35 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 35
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานงานการ
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แพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา
เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

หน้า : 433/649

636
หน้า : 434/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 39
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 39
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 จํานวน 3 เครื่อง , งานแพทย์แผนไทย จํานวน 1
เครื่อง และคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสาร ได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนา ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 37 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 144 ลําดับที่ 54 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 37 และหน้าที่ 144 ลําดับที่ 54
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

จํานวน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner,
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 57 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 57
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรม จํานวน 1 เครื่อง , ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง , งานไตเทียม จํานวน 1
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เครื่อง และงานพยาธิวิทยา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สํามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารุใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 41 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 58 และแผน
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พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 41 และหน้าที่ 146 ลําดับที่ 58
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

จํานวน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลินิกกายภาพบําบัด ศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง และคลินิกกายภาพ
บําบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 55 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 55
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 439/649

642
หน้า : 440/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)

จํานวน

52,000 บาท

643
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบใช้ความ
ร้อน (Thermal Printer) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 13,000
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
จํานวน 3 เครื่อง และงานเภสัชกรรม จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal
และ Thermal Transfer
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ํากว่า 203 DPI หรือดีกว่า
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อ
วินาที (mm/s)
- ใช้สําหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101
มิลลิเมตร (mm)
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 8 MB
- รองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด 1D รูปแบบ
ต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93, และ EAN-13 ได้
เป็นอย่างน้อย
- รองรับระบบการพิมพ์บาร์โค๊ด 2D รูปแบบ
ต่างๆ เช่น QR code, Datamatrix code, MaxiCode
และ PDF417 , ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่าได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 42 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 59 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 42 และหน้าที่ 146 ลําดับที่ 59
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 441/649

644
หน้า : 442/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi Fi (IEEE 802. 11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 38 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 38
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

10,000 บาท

645
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร์ สํานักงานเก็บ
เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 7
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 34 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 66 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 65 ลําดับที่ 34 และหน้าที่ 150 ลําดับที่ 66
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 443/649

203,000 บาท
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หน้า : 444/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 7
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 6 จํานวน 5 เครื่อง ,งานรังสี จํานวน 1 เครื่อง
และงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 32 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 60 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 64 ลําดับที่ 32 และ หน้าที่ 146 ลําดับที่ 60
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

40,600 บาท
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หน้า : 445/649
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 23 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 จํานวน 4 เครื่อง, ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 3 จํานวน 3 เครื่อง , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5
จํานวน 2 เครื่อง , งานวิชาการการแพทย์ จํานวน 6 เครื่อง ,งาน
กายภาพบําบัด จํานวน 2 เครื่อง , งานรังสี จํานวน 2
เครื่อง , งานเภสัชกรรม จํานวน 2 เครื่อง , งานแพทย์แผน
ไทย จํานวน 1 เครื่อง และคลินิกกายภาพบําบัด ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 31
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5
) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 51 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 31 และ
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 51
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

57,500 บาท

648
หน้า : 446/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5
นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,700 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
งานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920 x 1,080 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 40 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2564 ) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 40
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

7,400 บาท

649
หน้า : 447/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

จ้างทําโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทําโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์ (OPA-SCAN + IPD-SCAN) จํานวน 1 ชุด สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เพื่อให้ได้
ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์จะลดขั้นตอนการค้น
ประวัติผู้ป่วยแบบกระดาษ ประหยัดเวลาในการค้นหา ลดระยะ
เวลาการรอคอยของผู้รับบริการ ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการทํา
งาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 65
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จํานวน

150,000 บาท

650
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

จ้างทําโปรแกรมบริหารจัดการงานโรงพยาบาล GTW Back Office จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําโปรแกรมบริหารจัดการงานโรง
พยาบาล GTW Back Office จํานวน 1 ชุด สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เพื่อช่วยประหยัดเวลา
ในการค้นหา การพิมพ์ และการเดินไปส่งเอกสาร นอกจาก
นี้ Digital file จะถูกเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตทําให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็วง่ายต่อการ
ตรวจสอบและทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความปลอดภัย
มากกว่าการเก็บเป็นเอกสารซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล ข้อมูล
สูญหายหรือเสียหายจากภัยพิบัติ และสามารถจํากัดการเข้าถึง
ข้อมูลได้ด้วยการใส่รหัสผ่าน เป็นการลดปริมาณการใช้
กระดาษ ทําให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 64
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

หน้า : 448/649

150,000 บาท

651
หน้า : 449/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

44,234,300 บาท

รวม

1,016,300 บาท

รวม

1,016,300 บาท

จํานวน

457,800 บาท

จํานวน

5,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 210,300 บาท
สําหรับอัตราว่าง 4 คน จํานวน 247,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับอัตราว่าง 1 คน จํานวน 5,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

652
หน้า : 450/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

553,100 บาท

รวม

43,218,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 445,100 บาท
สําหรับอัตราว่าง 2 คน จํานวน 108,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

653
หน้า : 451/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ค่าใช้สอย

รวม

42,750,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ให้แก่
ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทําของ ค่าแบกหามสัมภาระ
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าวารสาร และ
ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางสังคมของเครือข่ายในพื้นที่
เทศบาลฯ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน การ
สร้างครอบครัวเป็นสุข สังคมเข้มแข็ง สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
เช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการพลังสตรีพลังพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างพลังสตรี สร้างภาคี เครือข่ายให้มีความรู้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สําหรับจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการอบรม ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่า
อัดและขยายภาพ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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โครงการยกย่องพ่อดีเด่น
- เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของ
ชุมชน
สําหรับจ่ายเป็นค่าโล่สําหรับพ่อดีเด่นประจําชุมชน
พ่อดีศรีเมืองนนท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระสงฆ์
ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวงดุริยางค์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าดนตรี
ค่าเช่าสถานที่ ค่าบํารุงสถานที่ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม
ค่าเช่าไฟประดับ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทําพลุดอกไม้ไฟ
ค่าอัดและขยายภาพ ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างทําซุ้มดอกไม้
ค่ากรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่าพานพุ่ม ค่าดอกพุทธรักษา
ค่าเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ผ.02-2-5-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จํานวน

400,000 บาท
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โครงการยกย่องแม่ดีเด่น
- เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ ยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของ
ชุมชน
สําหรับจ่ายเป็นค่าโล่สําหรับแม่ดีเด่นประจําชุมชน แม่ดีศรีเมือง
นนท์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่า
ดอกไม้
ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าของ
ขวัญ
ค่าเช่าสถานที่ ค่าบํารุงสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิมพ์ใบ
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวงดุริยางค์ ค่าเช่าดนตรี ค่าเช่า
เก้าอี้
ค่าเช่าพัดลม ค่าเช่าไฟประดับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมา
ทําพลุดอกไม้ไฟ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าจัดซื้อพระบรมฉายา
ลักษณ์
ค่าเสื้อ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างทําซุ้ม
ดอกไม้
ค่ากรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่าพานพุ่ม ค่าดอกมะลิ ค่า
เทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ผ.02-1-5-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จํานวน

400,000 บาท
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โครงการส่งเสริม ทักษะกิจกรรมเด็กและเยาวชนและศึกษาดูงานเพื่อ จํานวน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มทักษะกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงาน
เกิดการสร้างภาคีเครือข่าย ใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์อย่างมีส่วน
ร่วมให้เกิดการพัฒนาเด็กแลพเยาวชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์
ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้าที่ 47 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

หน้า : 455/649

500,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะ จํานวน
ทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อ
ใช้เกิดการประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสให้
ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง นําไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน สําหรับ
จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
จ้างเหมารถรับจ้าง ค่าอัดและขยายภาพ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

หน้า : 456/649

500,000 บาท
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โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อสร้างเครือข่ายในการทํางานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่เครือข่าย สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ผ.02-1-5-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพในการเป็น
ผู้นําและมีทักษะ การทํางานเป็นทีม สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ
รับจ้าง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยาย
ภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบ
ทวน ผ.02-1-5-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งฯ

จํานวน

40,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย จนทําให้
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย ไม่สามารถอยู่อาศัยและดําเนินชีวิต
ประจําวันได้ โดยจ่ายเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของช่วยเหลือเป็น
ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ําสําหรับ
บริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยประจํา ค่าจัดหาสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้น
ค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัย ค่าดัดแปลงสถานที่สําหรับเป็นที่พัก
ชั่วคราว ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พัก
ชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ
ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครนนทบุรี ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
หน้า ผ.02-1-5-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

268,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษไขแม่
พิมพ์ หมึกพิมพ์สําเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ํา จาน ช้อน ผ้า
ปูโต๊ะ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟຂล์ม ค่าล้าง
อัดขยายภาพ ค่าป้ายผ้า เทปเปล่า ม้วนวีดีโอ ค่าวัสดุโฆษณา
อื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

150,000 บาท

รวม

16,895,300 บาท

รวม

10,094,300 บาท

รวม

10,094,300 บาท

จํานวน

989,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
ฝ่ายสถานที่ สํานักการช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผน อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงานจํานวน 3
คน จํานวน 906,900 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2
อัตรา จํานวน 82,900 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

12,800 บาท

จํานวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(สําหรับ
พนักงาน จํานวน....... -......... คน จํานวน....... -........... บาท สําหรั
บอัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12,800 บาท)
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน....-...อัตรา จํานวน.......-.......... บาท)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

268,100 บาท

จํานวน

8,037,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) (สําหรับ
พนักงานจํานวน 1 คน จํานวน 268,013 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน....-...อัตรา จํานวน.......-.......... บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 57 คน จํานวน 7,367,300 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 20 อัตรา จํานวน 670,400 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

767,900 บาท

รวม

6,801,000 บาท

รวม

1,101,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน

48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจํานวน 57 คน จํานวน 679,400 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 20 อัตรา จํานวน 88,500 บาท)
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่ววไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย

จํานวน

53,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี บริเวณอาคารซ่อมบํารุง
และจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์ แยกสนามบินน้ํา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ
เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
จํานวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู และอุปกรณ์สําหรับทําฝาท่อระบายน้ํา ฯลฯ เป็น
ต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
รายการที่ (1) - (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

668
หน้า : 466/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

67,436,400 บาท

รวม

29,238,400 บาท

รวม

29,238,400 บาท

จํานวน

11,243,900 บาท

จํานวน

134,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล สํานักการช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงานจํานวน 31
คน จํานวน 10,291,700 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 19
อัตรา จํานวน 952,200 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2558 (สําหรับพนักงาน จํานวน 3
คน จํานวน 63,800 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 11
อัตรา จํานวน 70,300 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

137,400 บาท

จํานวน

3,059,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน 6 คน จํานวน 132,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1
อัตรา จํานวน 5,400 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) (สําหรับ
พนักงานจํานวน 10 คน จํานวน 3,059,856 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน....-...อัตรา จํานวน.......-.......... บาท)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

13,919,000 บาท

จํานวน

744,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 83 คน จํานวน 12,870,300
บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 30 อัตรา จํานวน 1,048,700
บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจํานวน 51 คน จํานวน 611,900 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 30 อัตรา จํานวน 132,200 บาท)
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

38,198,000 บาท

รวม

3,648,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

348,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
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ค่าใช้สอย

รวม

6,250,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับในงาน
ประเพณีและงานพิธีการที่สําคัญ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
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ค่าวัสดุ

รวม

25,600,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

จํานวน

15,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู และอุปกรณ์สําหรับทําฝาท่อระบายน้ํา ฯลฯ เป็น
ต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน

100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้อง
การใช้งานไฟฟ้าเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ น๊อตอาบ
สังกะสี โคมไฟฟ้า ฟຂวส์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
มือ เสื้อ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น กรวยยาง แผง
กั้น ป้ายสัญลักษณ์ วัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการจราจรและเพื่อ
รองรับการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางในด้านจราจร ฯลฯ เป็น
ต้น
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

จํานวน

1,000,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

2,700,000 บาท

จํานวน

2,500,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี เช่น บริเวณตู้ยามกรุงเทพนนท์ , สามแยกศรี
พรสวรรค์ , บ่อสูบน้ําหอนาฬิกา , ประตูน้ําคลองบางขวาง , เขื่อน
หน้าศาลากลาง , อุทยานมกุฎรมยสราญ , สวน 72
พรรษา , บ่อสูบน้ําสถานีดับเพลิง , โรงสูบน้ําคลองตาสุข , ป้าย
วิ่งบริเวณสี่แยกพงษ์เพชร , สี่แยกแคราย ,สี่แยกศรี
พรสวรรค์ , บริเวณป้อมตํารวจใต้สะพานพระราม 5 และค่า
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ฯลฯ เป็นต้น
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในบริเวณศูนย์นันทนาการ
เทศบาลนครนนทบุรี
รายการที่ (1) - (2) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
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งานสวนสาธารณะ

รวม

24,048,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,058,400 บาท

รวม

9,058,400 บาท

จํานวน

1,565,800 บาท

จํานวน

6,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล สํานักการช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงานจํานวน 4
คน จํานวน 1,299,100 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 266,700 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(สําหรับ
พนักงาน จํานวน....... -......... คน จํานวน....... -........... บาท สําหรั
บอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 6,400 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

5,400 บาท

จํานวน

6,832,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไ7ขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน - คน จํานวน - บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1
อัตรา จํานวน 5,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 53 คน จํานวน 6,321,900 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 15 อัตรา จํานวน 510,500 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

648,400 บาท

รวม

14,990,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจํานวน 47 คน จํานวน 590,800 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 14 อัตรา จํานวน 57,600 บาท)
รายการที่ (1) - (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
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ค่าใช้สอย

รวม

9,540,000 บาท

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
80 พรรษา

1,644,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,900.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท. 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ผ.02 หน้า 46 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ภายในอุทยาน มกุฎรมยสราญและ จํานวน
ลานพระบรมรูป ร.5
- ดูแลรักษาต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและลานพระบรม
รูป ร. 5 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80,000.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท. 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ผ.02 หน้า 48 ลําดับที่ 22
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ

3,192,000 บาท
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จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลาง จํานวน
ถนนพิบูลสงคราม

1,200,000 บาท

- ดูแลรักษาต้นไม้และทําความสะอาดบริเวณเกาะกลาง ถนนพิบูล
สงคราม คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท. 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ผ.02 หน้า 45 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปา
และชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

จํานวน

2,364,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- ดูแลรักษาต้นไม้และทําความสะอาดริมคลองประปาและชา
ฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วยคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,600.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท. 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ผ.02 หน้า 47 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รวม

4,650,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทําความสะอาดของงานสวน
สาธารณะ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้อง
น้ํา น้ํายาล้างจาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็น
ต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น

จํานวน

1,500,000 บาท
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วัสดุการเกษตร

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปก สัตว์น้ํา วัสดุเพาะ
ชําและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
มือ เสื้อ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสวนสาธารณะภายในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี เช่น อุทยานมกุฎรมยสราญ , สวน
สาธารณะ 72 พรรษา , สวนหย่อมประชานิเวศน์ 3 ซอย 45
, สวนสาธารณะถนนสามัคคี ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ
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งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 355,575,800 บาท
รวม

74,996,000 บาท

รวม

74,996,000 บาท

จํานวน

4,493,100 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ
. 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 10
อัตรา จํานวน 4,221,979 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5
อัตรา จํานวน 903,600 บาท )
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 30,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

4,007,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน จํานวน 2
อัตรา จํานวน 48,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 17
เมษายน 2561 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (สําหรับพนักงาน จํานวน 16
อัตรา จํานวน 4,007,453 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

59,771,000 บาท

จํานวน

6,646,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทสบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563) (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 466 อัตรา จํานวน 56,527,400 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 98 อัตรา จํานวน 3,243,600 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มจากการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
13 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 445 อัตรา
จํานวน 6,161,900 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 98
อัตรา จํานวน 484,500 บาท)
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 200,004,800 บาท
รวม

16,290,800 บาท

จํานวน

16,000,000 บาท

จํานวน

252,000 บาท

จํานวน

38,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าใช้สอย

รวม 122,104,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จํานวน
ในชุมชน

40,880,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมในชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 20 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่จอดรถยนต์ และเก็บเครื่อง จํานวน
จักรกลบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนดวงมณี ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาการณ์บริเวณลานจอดรถยนต์ และ
เก็บเครื่องจักรกลบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นสถาน
ที่จอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล ( จํานวน 8 คน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 21ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,881,600 บาท
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ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และส่งข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของยานพาหนะ จํานวน
ในภารกิจของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
นนทบุรี

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อ
สัญญา ประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล สําหรับรถบรรทุกมูล
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ รถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 80 คัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่องกําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการส่ง
สัตว์ หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 22ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่จอดรถรถยนต์ และเก็บเครื่องจักรกล
บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2
(สัญญาที่ 1 ค่าเช่าที่ดิน 743 ตารางวา* 39.81 บาท/ ตาราง
วา + ภาษีโรงเรือน 4,225.75 บาท* 12 เดือน = 405,657 บาท)
(สัญญาที่ 2 ค่าเช่าที่ดิน 983 ตารางวา* 37.5 บาท/ ตาราง
วา + ภาษีโรงเรือน 5,590.75 บาท* 12 เดือน = 536,697 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) ผ.02 หน้า 22ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

942,400 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

37,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงในการจ้าง หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
อันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างยกรถ ลากรถ การชั่ง
น้ําหนัก ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ขุดลอกคูคลองและท่อระบาย
น้ํา ค่าวารสารและเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์/วิดีทัศน์ หนังสือ แผ่นพับใบปลิว ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบและคุณลักษณะของมูลฝอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป (12,000
ตัน* 150 บาท* 12 เดือน) ของเทศบาลนครนนทบุรีให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัทที่รับ
กําจัด ประจําปงบประมาณ 2565 โดยคิดราคาตามปริมาณ
น้ําหนักของขยะในแต่ละเดือน จํานวน 21,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (90,000
กิโลกรัม* 14 บาท* 12 เดือน)ของเทศบาลนครนนทบุรีให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัทที่รับ
กําจัด ประจําปงบประมาณ 2565 โดยคิดราคาตามปริมาณ
น้ําหนักของขยะในแต่ละเดือน จํานวน 15,120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอยอันตราย และซาก
อิเล็กทรอนิกส์ (ค่ากําจัด 24,000 บาท* 10 บาท + ค่าขน
ย้าย 8,000 บาท* 3 เที่ยว) ของเทศบาลนครนนทบุรีให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัทที่รับ
กําจัด ประจําปงบประมาณ 2565 โดยคิดราคาตามปริมาณ
น้ําหนักของขยะ
ในแต่ละเดือน จํานวน 380,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราช จํานวน
อาณาจักร

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย แบบครบวงจร มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย
และซากอิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยติดเชื้อ การฝึกอบรม การ
ศึกษา
ดูงาน ครู อาจารย์ นักเรียน ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร การจัดพิมพ์ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว วิดีทัศน์ วัสดุ เพื่อการประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-1-6-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

1,000,000 บาท
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โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริ

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ปุ๋ยชีวภาพตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด
ซื้ออาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสําหรับการจัดฝึกอบรม
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดทําแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-6-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
ส้วมสาธารณะในสถานศึกษา การฝึกอบรมครู นักเรียน และ
ประชาชน กิจกรรมการพัฒนาความสะอาดส้วมสาธารณะ ค่าชุด
ตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดทําชุด สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่
มือ ป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-6-4 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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โครงการยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายรับรอง
สถานที่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ จัดพิมพ์ป้ายประชา
สัมพันธ์
แผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-6-4 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คนนนท์ แยกก่อนทิ้ง"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
ป้ายรถประจําทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และจัดทําคู่มือการ
จัดการมูลฝอย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.02 หน้า 50 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม การจัดพิมพ์ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจิตอาสา “เราทําดี ด้วย
หัวใจ” ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม การจัดพิมพ์ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) หน้า ผ.02-1-6-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร การ
จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว วิดีทัศน์ วัสดุเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.02 หน้า 50 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและระงับ
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่ง
กําเนิด

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

35,000,000 บาท

รวม

60,840,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและความ
รู้ในการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกําเนิด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ค่าจัดซื้ออาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทําคู่มือให้
ความรู้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
จากมูลฝอยประเภทอื่น การจัดเก็บและจุดทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่เกิด
จากผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยในชุมชน โดยจัดทําคู่มือ แผ่น
พับ เอกสารประชาสัมพันธ์ Roll – up X-Stand ป้ายไวนิล
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-1-4-23 ลําดับที่ 31
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

4,800,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู เหล็กเส้น สายยู ไม้
อัด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

6,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

45,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จํานวน

840,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ต่างๆ เช่น น้ํายาเคมีต่างๆ น้ํายาต่างๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงถู
บ้าน เข่ง ไม้กวาด ใบเลื่อย โซ่ ถังขยะ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย กากน้ําตาล พันธุ์ไม้ เมล็ด
พันธุ์พืชและพันธุ์พืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ เช่น สี พู่กัน ผ้าลินินเขียนป้าย แผ่นไวนิล ทินเนอร์ โฟม
บาง สติกเกอร์ กระดาษสีต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จํานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ เสื้อ รอง
เท้าฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

770,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ และ
ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไข
สําหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสีและสี
ดําฯลฯ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ตาข่าย ตะแกรง อุปกรณ์
จราจร กรวยยาง ป้ายสัญลักษณ์ ใช้กับงานลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ
รายการที่ (1) – (12) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นคร
นนท์ และศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาล
นครนนทบุรี
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้ในศูนย์บริการและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

80,575,000 บาท

รวม

80,575,000 บาท

จํานวน

6,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้
บริการ
รายการที่ (1) – (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 3,000,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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รถบรรทุกขยะ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เครื่อง
ยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าติดตั้งชุด
ไฮดรอลิกยกภาชนะตู้อัดขยะ ขนาด 26 ตัน จํานวน 1
คันๆ ละ 6,000,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. รถบรรทุกขยะ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา
2. เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าติด
ตั้งชุดไฮดรอลิกยกภาชนะตู้อัดขยะ ขนาด 26 ตัน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

6,000,000 บาท
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รถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร ชนิด 6 ล้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1
คันๆ ละ 4,200,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

4,200,000 บาท
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รถบรรทุกฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จํานวน 2
คันๆ ละ 3,500,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
1. เป็นรถบรรทุกแบบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
2. เครื่องยนต์ดีเซล กําลังเครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 200 แรงม้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน้า : 497/649

7,000,000 บาท
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รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย พร้อมชุดยก จํานวน
ท้าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 4 ตัน ชนิด 6
ล้อ แบบอัดท้ายพร้อมชุดยกท้าย จํานวน 4 คันๆ ละ 3,200,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,500 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
2. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม
.
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน้า : 498/649

12,800,000 บาท
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รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายพร้อมชุดยก จํานวน
ท้าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6
ล้อ แบบอัดท้ายพร้อมชุดยกท้าย จํานวน 4 คันๆ ละ 4,200,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ปริมาตรกระบอกสูบสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์
2. มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํา
กว่า 15,000 กิโลกรัม
3. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม
. และสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดี โดยส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า 4
มม. และส่วนอื่นๆหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน้า : 499/649

16,800,000 บาท

702
หน้า : 500/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

รถยนต์เทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ จํานวน 2
คันๆ ละ 1,850,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นรถบรรทุกแบบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
2. มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

3,700,000 บาท

703
หน้า : 501/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องบดย่อยวัสดุชิ้นใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบดย่อยวัสดุชิ้นใหญ่ จํานวน 1
เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องบดย่อยวัสดุชิ้นใหญ่ แบบ 2 เพลา
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

5,000,000 บาท

704
หน้า : 502/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องแปรรูปขยะชีวมวล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแปรรูปขยะชีวมวล ขนาดรองรับขยะ
ชีวมวลเข้าเครื่อง 3 ตัน/วัน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,600,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดรองรับขยะชีวมวลเข้าเครื่อง 3 ตัน/วัน พร้อมเครื่อง
อัดเม็ดและระบบสายพานลําเลียง
2. ถาดรับปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2.6 ลูกบาศก์เมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 152 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

5,600,000 บาท

705
หน้า : 503/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องย่อยกิ่งไม้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ สามารถย่อยกิ่งไม้ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลาก
จูง ชนิด 2 ล้อ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานบริการจัดการมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถย่อยกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า 12
นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิด 2 ล้อ
2. เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

2,800,000 บาท

706
หน้า : 504/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ มีกําลังการผลิต
ไม่ต่ํากว่า 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 90,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกําลังการผลิตไม่ต่ํากว่า 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
2. มีฐานรองรับเพื่อรองรับเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 14 แรงม้า ทํา
จากเหล็กฉากและแข็งแรงทนทาน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 152 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

180,000 บาท

707
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

หน้า : 505/649

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 2,000,000
บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการมูล
ฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16
ลูกบาศก์เมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

10,000,000 บาท

708
หน้า : 506/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

ครุภัณฑ์อื่น
ห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบตู้สุขาคู่ พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบตู้สุขาคู่ พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 165,000 บาท สําหรับบริการประชาชน
ระหว่างการปรับปรุงห้องสุขาตลาดสดเทศบาลนคร
นนทบุรี สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่ได้สอบ
ราคามาได้ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/2
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) หน้าที่ 39 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

495,000 บาท

709
หน้า : 507/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:38

งานบ้าบัดน้้าเสีย

รวม

55,293,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

14,968,600 บาท

รวม

14,968,600 บาท

จํานวน

3,886,300 บาท

จํานวน

6,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล สํานักการช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงานจํานวน 11
คน จํานวน 3,402,700 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 8
อัตรา จํานวน 483,600 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(สําหรับ
พนักงาน จํานวน....... -......... คน จํานวน....... -........... บาท สําหรั
บอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 6,400 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

23,400 บาท

จํานวน

10,295,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1
อัตรา จํานวน 5,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 65 คน จํานวน 9,386,600 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 28 อัตรา จํานวน 908,700 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

757,200 บาท

รวม

20,816,000 บาท

รวม

1,676,000 บาท

จํานวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน

156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจํานวน 44 คน จํานวน 619,100 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 24 อัตรา จํานวน 138,100 บาท)
รายการที่ (1) - (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

20,000 บาท

รวม

7,250,000 บาท

จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยอาคาร ภายในโรงงานปรับปรุง จํานวน
คุณภาพน้ํา , สวน 72 พรรษา และสวน 80 พรรษา ประชานิเวศน์ 3

1,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารภาย
ในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา , สวน 72 พรรษา และสวน 80
พรรษา ประชานิเวศน์ 3 ผลัดกลางคืน จํานวน 4 คน ผลัดกลาง
วัน จํานวน 2 คน ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท. 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) ผ.02 หน้า 49 ลําดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัด
น้ําเสีย
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่ารังวัดพื้นที่คลอง
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ําและเก็บผักตบชวาใน
คลองต่างๆ เพื่อการระบายน้ําภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ค่า
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ค่าจ้างเหมาดูแลระบบป้องกันน้ําท่วม ค่า
จ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์/วิดีทัศน์ หนังสือ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัด
น้ําเสีย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัด
น้ําเสีย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

4,500,000 บาท

รวม

3,300,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทําความสะอาดของงานบําบัดน้ํา
เสีย เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายา
ล้างจาน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซม
เครื่องจักรและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักร
กล เครื่องสูบน้ํา เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัด
น้ําเสีย
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้อง
การใช้งานไฟฟ้าเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ น๊อตอาบ
สังกะสี โคมไฟฟ้า ฟຂวส์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ
เช่น เครื่องแก้ว น้ํายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุการเกษตร

จํานวน

100,000 บาท

รวม

8,590,000 บาท

จํานวน

8,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ําและสถานีสูบน้ําภายใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี เช่นบริเวณสถานีสูบน้ําฝนคลอง
ส่วย , สถานีรับน้ําเสียประชานิเวศน์ 2 , เครื่องสูบน้ําปากซอย
ประชาชื่น , อาคารเทิดพระเกียรติ , โรงสูบน้ําคลองอ้อช้าง , บ่อ
สูบน้ําหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 8 , โรงสูบน้ําคลองศรี
เพชร , เครื่องสูบน้ําบริเวณท้ายซอยงามวงศ์วาน 18 , สถานีสูบน้ํา
ใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน , สถานีสูบน้ําคลองตาโฮ , ประตูระบาย
น้ําคลองบางซื่อน้อย , ประตูระบายน้ําคลองบางธรณี และโรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้ํา ฯลฯ เป็นต้น
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปก สัตว์น้ํา วัสดุเพาะ
ชําและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
รายการที่ (1) - (7) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในโรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา โรงสูบน้ําประชานิเวศน์ 4 โรงสูบน้ําคลองบางขวาง สถานี
สูบน้ําคลองส่วย ฯลฯ เป็นต้น
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของโรงงานปรับปรุง
คุณภาพประชานิเวศน์ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

19,508,800 บาท

รวม

19,508,800 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 0.50 ลบ.ม
./วินาที พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด และตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณบ่อสูบน้ําซอยสามัคคี 58/10 จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายการระบายน้ํา
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 39 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครนไฟฟ้า ขนาด 7.5 ตัน

จํานวน

5,200,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครนไฟฟ้า ขนาด 7.5 ตันและขาเครน พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ําคลองบาง
แพรก (ฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์) และสถานีสูบน้ําคลองวัด
ตําหนักใต้ จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 2,600,000.- บาท เพื่อใช้
ใน ฝ่ายการระบายน้ํา ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สํานักการช่าง
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) ผ.03 หน้า 74 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
เครื่องอัดอากาศ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที มอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 66,000
.- บาท เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา ส่วนการโยธาและ
สุขาภิบาล สํานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น (Twostage Compressor)/(Double stage) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบมี
การ์ดป้องกัน ระบายความร้อนด้วนอากาศติดตั้งบนถังนอนแบบ
อยู่กับที่
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส
3) มี Magnetic Contactor with Overload
พร้อม under Voltage Protection
4) สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10
บาร์ (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และอัตราการจ่าย
อากาศ (Air Delivery) 300 ลิตรต่อนาที (10 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที/ซีเอฟเอ็ม)
5) มีเกจ์วัดความดันลมภายในถังขนาด 0.-300 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว (0-20 บาร์)
6) ถังบรรจุอากาศทําด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไม่น้อย
กว่า 300 ลิตร (10 ลูกบาศก์ฟุต)
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปຂดปຂดลมอัดจากถัง และวาล์ว
ถ่ายน้ําออกจากถัง
8) เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปยก
9) ได้มาตรฐาน ISO,DIN,JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบ
ได้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 155 ลําดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
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รอก ขนาด 10 ตัน

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารอก ขนาด 10 ตัน จํานวน 2 ชุด ๆละ 80,000
.- บาท เพื่อใช้ในฝ่ายการระบายน้ํา ส่วนการโยธาและ
สุขาภิบาล สํานักการช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
2. มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ําหนักด้านล่าง 1 ตัว
3. ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ําหนัก
4. ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกําลังยก
5. ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทํางาน
6. ขนาดที่กําหนดเป็นขั้นต่ําที่ยกได้
7. โซ่ยกยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) ผ.03 หน้า 74 ลําดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 245,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่าย
จัดการคุณภาพน้ํา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
1) ตัวกล้องจุลทรรศน์
(1) หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตา กระบอกตาเอียงไม่
เกิน 30 องศา
(2) เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง กําลังขยาย 10X
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จํานวน 1 คู่ เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และระบบ
ป้องกันเชื้อรา
(3) เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromatic มีระบบป้องกัน
เชื้อรา มีกําลังขยายไม่ต่ํากว่า 4 กําลังขยาย
4 x N.A. 0.01
10 x N.A. 0.25
40 x N.A. 0.65
100 x N.A. 1.25
(4) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่
น้อยกว่า 4 ช่อง
2) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
(1) ชนิดของเซ็นเซอร์รับภาพเป็นแบบ CMOS
หรือ CCD
(2) สามารถเชื่อมต่อการแสดงผลภาพ (Live) ผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้
3) โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ สามารถทําการวัดขนาดและใส่
สเกลบาร์ได้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 159 ลําดับที่ 21
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย

เครื่องวัดระดับน้ําผิวจราจร พร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําผิวจราจร พร้อมติดตั้งตาม
จุดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 12 จุด ประกอบ
ด้วย
เครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ําฝนหรือผิวจราจร จํานวน 12 ชุด
1. มีไฟ Flash LED แสดงสถานการณ์ทํางานของเครื่อง

จํานวน

6,100,000 บาท
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2. มีปุ่มกดสําหรับทดสอบสั่งปั้มทํางาน
3. ตัวเครื่องมีสามารถวัดระดับความลึกของน้ําได้ 0 - 15
เมตร
3.1 ค่าความละเอียดในการวัด 1 mm
3.2 หน่วยการวัด m, cm, ft, mbar, psi
4. ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 10-30 VDC
หรือ 12/24 VDC
5. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณด้วยสาย
ประเภท 4.20 mA , SDI-12 (สามารถแปลงเป็น RS485 ได้)
6. มีระบบสวิทซ์ปรับเปลี่ยนชนิดของสัญญาณออก
ด้วย DIP-Switch
7. ใช้ระบบสร้างแรงดันอากาศด้วยชุดปั้มชนิดลูกสูบขนาด
เล็ก (Piston pump)
8. สามารถทํางานในบรรยากาศที่อุณหภูมิ -20 ถึง +60
องศาเซลเซียส
9. มีจอ Display แสดงค่าระดับน้ํา และวันเวลา
10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน ซึ่งผลิตตาม
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
อุปกรณ์รับข้อมูลระยะไกล จํานวน 1 ชุด
1. พอร์ตสื่อ
สาร I/O, Communication&Configuration Port :
1.1 มี Digital input ไม่น้อยกว่า 16 channels
1.2 มี Analog input ไม่น้อยกว่า 4 channels
1.3 มี Ethernet port ไม่น้อยกว่า 1 port
1.4 มี USB port ไม่น้อยกว่า 1 port
1.5 มี RS232 ไม่น้อยกว่า 1 port
2. มีจอ Graphical Display เพื่อแสดงสถานการณ์ทํางาน
ของตัวเครื่อง
3. มีช่องสําหรับใส่ Micro SD Card
4. มีปุ่มกดที่ตัวเครื่องเพื่อเลือกดูสถานะและค่าต่างๆ
5. รองรับ Dual SIM เพื่อส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GSM
หรือ อื่นๆ
6. สามารถตั้งค่าความปลอดภัยโดย
กําหนด Authorized IP, เบอร์โทรศัพท์และ รหัส password ได้
7. สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบค่าสถานะ
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ต่างๆ ของ DC Power Supply ได้
8. สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ 0 - 65 องศาเซลเซียส
9. ใช้กับไฟได้ทั้งแบบ 12VDC และ 24VDC
10. มีสายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับตั้งค่าหรือถ่ายโอนข้อมูล
11. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ CE
หรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารรับรอง รวมถึงกรณี OEM
อุปกรณ์ส่งสัญญาณของเซนเซอร์วัดระดับน้ําจะต้องรองรับโปรโต
คอล Modbus RTU (Master/Slave) และ Modbus over TCP
เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 159 ลําดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)

จํานวน

428,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ (Spectrophotometer) วิเคราะห์ค่าไนโตรเจน
รวม (Total Nitrogen) ในน้ําเสียและน้ําทิ้ง จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 428,000.- บาท เพื่อใช้ในฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโดยใช้หลักการวิเคราะห์
ด้วยการดูดกลืนแสง
- แหล่งกําเนิดแสงเป็นแบบซีนอน (Xenon) สามารถส่องแสงที่
ความยาวคลื่น 190-1100 นาโนเมตร
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 158 ลําดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด
36U)

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

527,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)จํานวน 1 ชุด ๆละ 18,000
บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า80 เซนติเมตร และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 163 ลําดับที่ 36
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด พร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปຂด ชนิดเครือ
ข่าย สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์
ภาพ บริเวณสถานีสูบน้ําลําเสือตาย(เก่า) พร้อมติดตั้งและ
ทดสอบ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สําหรับใช้ใน งานรักษา
ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ จํานวน 4 ชุด ๆละ 55,000
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บาท รวมเป็นเงิน 220,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่
น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มี
ผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่าง
น้อยดังนี้
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่
กําหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
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- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programm
ing Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวด
ล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
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หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี กว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จํานวน 2 ขุด ๆละ 16,000 บาท รวมเป็น
เงิน 32,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 8,000 Mac Address
- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)
แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางาน
ได้ ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ SFP หรือ SFP+ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
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โปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
4. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน
- เป็นตู้ Rack ปຂด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี ความกว้างไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้าจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
5. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 9U) จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 ชุด ๆละ 5,800
บาท รวมเป็นเงิน 11,600 บาท
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 19,900 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิก
เซล
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution)(พิกเซล)
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ(นิ้ว)
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ
. 2563
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 164 ลําดับที่ 38
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
ระบบป้องกันน้ําท่วมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบป้องกันน้ําท่วมและอุปกรณ์ พร้อมติด
ตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล นครนนทบุรี จํานวน 3
จุด ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุม
มอง แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 3 ตัว ๆละ 92,000 บาท รวมเป็นเงิน 276,000 บาท
- สามารถทําาการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360
องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อย
กว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom
ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.2 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUXสําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ Motion Detection ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
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อย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50
องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถ Download
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวด
ล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
2. เครื่องวัดระดับน้ํา ชนิด Hydrostatic pressure พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 6 ชุด
- Input Measured variable เป็น
แบบ Hydrostatic pressure
- Field of application เป็นแบบ Level Measurement
- With IP 68 ingressprotection
- Reference accuracy น้อยกว่าหรือเท่า
กับ +/- of span including non-linearity
- 4-20 mA output as standard
- Power supply 24 VDC
- Temperature 15…25 องศาเซลเซียส
- Display จะต้องบอกเป็นระดับน้ําที่ต้องการวัดได้
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- Non-repeatability < +/- 0.1% of span
- Non-linearity (per IEC 61298-2) < +/0.2% of span
EMC directive 2004/108/EC , EN 61326 emission (group
1, class B) and immunity (industrial application)
3. เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 3 ชุด
- ชนิด : เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบถ้วยกระดก ตรงตาม
ข้อกําหนดขององค์การอุตุนิยนวิทยาโลก (WMO) ตัวโครงสร้างทํา
ด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม สามารถทํางานตามสภาพภูมิอากาศไทยได้
- ถังกระกด : หน้าสัมผัสของสวิตซ์ (contact switch) ไม่มี
การสึกหรอเนื่องจากเป็นสวิตซ์แม่เหล็ก (magmatic switch) ไม่
ใช้อํานาจแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่าน
- พื้นที่รับน้ําฝน : 200 ตารางเซนติเมตร
- ขนาด : ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.5
ซม. (7.30นิ้ว) ความสูง 30 ซม. (12.00นิ้ว) ความสูง 39
ซม. เมื่อรวมท่อสําหรับติดตั้ง
- การติดตั้ง : มาตรฐาน ขนาดท่อ 1 นิ้ว , ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 34 มม. (1.34 นิ้ว)
- ค่าความละเอียด 0.1 มิลลิเมตร/ความจุของการเท
กระดก 1 ครั้ง
- ค่าคลาดเคลื่อน 2% ท25 มิลลิเมตร/ชั่วโมง 3% ท50 25
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
This product has been tested and show to comply wit
h European CE requirements for the EMC Directive. Ple
ase note that shielded cable must be used.
4. ตู้ควบคุมระบบรับส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จํานวน 3 ตู้
4.1 อุปกรณ์สํารอง
ไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply
- ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สําหรับสถานีตรวจวัด
- มีแรงดัน Intput (VAC)220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC)220+/-10% หรือดีกว่า
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไม่น้อยกว่า 15
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นาที
4.2 อุปกรณ์จ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Supply)
- Output Rated Current ไม่น้อยกว่า 4.5 A(100W)
- Output Voltage Range 12 VDC หริอ24 VDC
- input Voltage Range 85 ~264 VAC
- สามารถทํางานดีในช่วงอุณหภูมิ 0?C to 60?C หรือดี
กว่า
- มี
Protections: Short Circuit / Overload/Over Voltage/Over
temperature หรือดีกว่า
4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T จํานวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรมผ่าน
ทาง Web Browser ได้
4.4 อุปกรณ์เครือข่ายและรวบรวมข้อมูล
- มีพอร์ต Ethernet 10/100 base-T ไม่น้อยกว่า 4
พอร์ต
- รองรับระบบสื่อสาร Protocol
ชนิด Modbus TCP/iP และ Modbus RTU ได้เป็นอย่างน้อย
- มี LED แสดงสถานการณ์ทํางาน
- มีพอร์ตสื่อสาร RS-485 และ RS-232 รวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 2 พอร์ต และสามารถ เพิ่มพอร์ตสื่อ
สาร WAN (wide area network)
หรือ WiFi (iEEE802.11b/g/n ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทําฟัง
ก์ชั่น Nerwork address Translation (NAT)ได้
- สามารถตั้งค่าและแสดงสถานะทาง Web-based ได้
- สามารถทํา VPN security ได้ และมีฟังก์ชั่นรองรับ
การเชื่อมต่อ VPN จากภายนอกได้ โดยใช้ Open VPN ได้เป็น
อย่างน้อย
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- รองรับฟังก์ชั่น FTP , Email , HTTP และ SMS ได้
- มี DATA Logger ที่มี Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- อุปกรณ์ต้องผ่านการรองรับมาตรฐาน FCC , CE
และ UL พร้อมแนบเอกสารประกอบ
- มี Digital Input 8 พอร์ต , Digital Output 2 พอร์ต
และ Analog Input 4 พอร์ต เป็นอย่างน้อย
- อุปกรณ์สามารถรองรับการเพิ่มโมดูลสื่อสาร เช่น 3G
หรือ ADSL เพิ่มตามความต้องการได้
- สามารถทํางานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0 องศา
เซลเซียส to 65 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- รองรับการเพิ่ม Memory ชนิด SD Card ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดแบบ Real Time ในรูปแบบ Graphics Animation ผ่าน Web Browser
โดยใช้ HTML 5 และ CSS 3 ได้
4.5 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณอุปกรณ์
ตรวจวัด
- สามารถทํางานได้ที่ระดับแรงดัน 24 Volt
- สามารถป้องกันกระแสไฟกระโชกชั่วขณะได้ไม่ต่ํา
กว่า 10 KA
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส
- อุปกรณ์ต้องได้รับการออกแบบผลิตและทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC61643-21
4.6 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณกล้องวงจร
ปຂด
- อุปกณณ์ต้องได้รับการออกแบบผลิตและทดสอบตาม
มาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ IEC
- อุปกรณ์มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบ RJ45
- เป็นอุปกรณ์สามารถรอง
รับ Transmission rate 100 Mbps
- อุปกรณ์สามารถรอง
รับ Surge rating (8/20 us)<45V
- อุปกรณ์มีค่า Residual voltage (10/700 us)<45 V
- อุปกรณ์มีค่า Response time <1ns
4.7 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า
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- อุปกรณ์ต้องได้รับการออกแบบผลิตและทดสอบตาม
มาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ IEC ฉ.62.41-1991 หรือ IEC61643-1
หรือ UL -1449(2nd edition 1996
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) ผ.03 หน้า 77 ลําดับที่ 21
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

จํานวน

120,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 120,000 บาท เพื่อใช้
งานในฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3
ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) RIPv2,OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24
ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อย
กว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 163 ลําดับที่ 37
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย

หน้า : 533/649
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อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
จํานวน 1 ชุด ๆละ 44,000 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีหน่วยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
(Routing Protocol) BGP, Ospfv2,OSPFv3, RIP-1,RIP-2
, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้
เป็นอย่างน้อย
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป้นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 163 ลําดับที่ 35
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย

จํานวน

44,000 บาท
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ครุภัณฑ์อื่น
มอเตอร์ไฟฟ้าขับบานประตูระบายน้ําด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณ จํานวน
สถานีสูบน้ําคลองศรีเพ็ชร และสถานีสูบน้ําใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าขับบานประตูระบายน้ําด้วย
ระบบไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ําคลองศรีเพ็ชร และสถานีสูบ
น้ําใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 250,000
บาท เพื่อใช้ในฝ่ายการระบายน้ํา
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที2่ 8 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) ผ.03 หน้า 78 ลําดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดน้ําเสีย

500,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

2,423,300 บาท

รวม

1,671,000 บาท

รวม

1,671,000 บาท

จํานวน

751,700 บาท

จํานวน

74,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 517,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 234,700 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 7,200 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

72,600 บาท

จํานวน

746,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 5,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 705,300 บาท
สําหรับอัตราว่าง 1 คน จํานวน 41,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

25,600 บาท

รวม

517,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 19,100 บาท
สําหรับอัตราว่าง 1 คน จํานวน 6,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ หรือราย
จ่ายอื่น ซึ่งเข้าลักษณะให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ หมวดค่าใช้สอย
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษไขแม่
พิมพ์ หมึกพิมพ์สําเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ํา จาน ช้อน ผ้า
ปูโต๊ะ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบลงทุน

รวม

235,300 บาท

รวม

235,300 บาท

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 30 แผ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 30 แผ่น จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 66,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง
2. ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 166 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

66,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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ตู้ไม้ใส่เอกสาร
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ใส่เอกสาร จํานวน 1 ตู้ๆละ 75,900
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ตู้ไม้ใส่เอกสารความยาว 3.29 เมตร ความสูง 2.82
เมตร ความลึก 0.40 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่อง ภายในมีชั้นปรับ
ระดับได้ บานเป็นบานไม้แบบเลื่อน
2. ภายในกรุด้วยไม้อัดยางความหนา 4 มิลลิเมตร ทาสี
3. ด้านนอกกรุด้วยไม้อัดสัก ความหนา 4 มิลลิเมตร ทาสี
ธรรมชาติ ทาด้วยแลคเกอร์ด้าน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงจัดตั้งตามราคาในท้องถิ่นหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 166 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

75,900 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับ
งานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 32,800 บาท โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2
แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย

จํานวน

65,600 บาท
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่องต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
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เติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ผ.03
หน้า 167 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา

จํานวน

5,200 บาท

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท โดยมี
ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ผ.03
หน้า 168 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ppm
5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ผ.03
หน้า 168 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

หน้า : 545/649
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาทโดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2564 ผ.03
หน้า 167 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จํานวน

5,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

25,811,900 บาท

รวม

7,261,000 บาท

รวม

7,261,000 บาท

จํานวน

3,752,400 บาท

จํานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 11 คน จํานวน 3,420,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5 คน จํานวน 332,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 7,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

28,800 บาท

จํานวน

3,360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 10,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 16 คน จํานวน 3,239,700 บาท
สําหรับอัตราว่าง 3 คน จํานวน 120,300 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

112,800 บาท

รวม

18,282,000 บาท

รวม

457,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 5 คน จํานวน 102,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง 2 คน จํานวน 10,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติ
ราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

5,000 บาท

รวม

16,890,000 บาท

จํานวน

7,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจัดทําซุปเปอร์ แอปพลิเคชันชุมชนอัจฉริยะ (smart
community) ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนที่เกิดจากการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ตอบสนอง และสนับสนุนผู้
อยู่อาศัยและผู้ใช้งานให้เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกันผ่าน
ช่องทางที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านความปลอด
ภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา การปกป้องภัยพิบัติ การดูแลผู้
สูงอายุและผู้พิการ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน ทั้ง
สังคม ประชาชนในชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมช่องทางสร้างรายได้ของสินค้าและ
บริการที่ยั่งยืนภายในชุมชน เกิดการจ้างงาน ทําให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
โดยจ้างเหมาจัดทําระบบตัวกลางเชื่อมต่อชุมชนเทศบาลนคร
นนทบุรีโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดทําระบบแบ่งเขตการนําแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรีเข้ามาในระบบ
2. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาและวิจัยข้อมูลสภาพปัญหา
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และความต้องการประชากรเชิงลึกในชุมชน
3. จัดทําการสํารวจสินค้าและพฤติกรรมบริการของชุมชน
4. จัดทําระบบลงทะเบียนของชุมชน โดยมีเมนูแยกตามประเภท
ผู้ใช้งาน
5. จัดทําระบบประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้งานของแต่ละชุมชน
6. จัดทําระบบแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน
7. มีระบบการเผยแพร่สินค้าและบทความที่เป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชน
8. จัดทําระบบจัดเก็บข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
งานโครงการต่างๆ ของแต่ละชุมชน
9. จัดทําระบบจัดเก็บ รวบรวม สินค้าและบริการต่างๆ ใน
ชุมชน โดยใช้รูปแบบเดียวกัน
10. จัดทําระบบจัดเก็บ รวบรวม แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
11. จัดทําระบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถชี้ระบุตัวบุคคลผู้ซื้อและผู้
ขายได้
12. จัดทําระบบเชื่อมระบบ Payment Gateway
13. จัดทําระบบค้นหาสินค้าขายดีโดยเรียงลําดับขายดี
14. จัดทําระบบยื่นคําร้องขอใบเสนอราคา
15. จัดทําระบบแจ้งเตือนโปรโมชั่น
16. จัดทําระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
17. จัดทําระบบช่องทางยื่นใบคําร้องด้านต่างๆ เชื่อมต่อไปยัง
แพลตฟอร์มกลางเทศบาลนครนนทบุรี
18. จัดทําระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
19. จัดทําระบบสถานประกอบการ บริการต่างๆ ของคนใน
ชุมชนเชื่อมโยงกับนําแผนที่ไปใช้ในระบบ
20. จัดทําระบบจัดทําทะเบียนนําเข้าข้อมูลสําหรับรวม

หน้า : 551/649
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จิตอาสา อาสาสมัครในชุมชน
21. จัดทําระบบ E-Iearning ต่างๆ ภายในชุมชน
22. จัดทําระบบการวิเคราะห์และแทร๊กกิ้ง
ข้อมูล (Social Data Tracking)
23. จัดทําระบบรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานต่อวัน
24. จัดทํา Modules แพลตฟอร์มที่รองรับ Application
คือ Application, website และ Web CMS โดยสามารถเชื่อม
ต่อเข้าด้วยกัน
25. จัดทําระบบ Dashboard เพื่อดูภาพรวมการจัดการหลัง
บ้าน Application
26. พัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (Personal Computer) และโทรศัพท์พกพา
อัจฉริยะ (Smartphone)
27. จัดทําระบบสํารองข้อมูล และระบบความปลอดภัย
28. จัดฝึกอบรม โดยจําแนกเป็น 2 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรสําหรับผู้ดูแล
- หลักสูตรสําหรับผู้นําเข้าข้อมูลจัดอบรมผู้ใช้งานเพื่อบันทึก
และติดตามผล
29. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.02 หน้า 12 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมการตลาด ออ
นไลน์ด้วย E-Learning
- เพื่ออบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชน ผู้เข้าอบรมวิชาชีพได้นําความ
รู้ไปพัฒนาอาชีพให้มีทางเลือกมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาและขยายการตลาดสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์
เพื่อกระจายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ปรับปรุงการให้
บริการประชาชนให้มีความหลากหลาย ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โดยการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้
บริการให้มีความรวดเร็ว เปຂดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การใช้บริการสาธารณะมากขึ้น โดยจ้างเหมาจัดทําระบบตัวกลาง
เชื่อมต่อชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดทําระบบ E-Iearning สําหรับการฝึกอาชีพและส่งเสริมการ
ตลาด ให้รองรับการใช้งานผ่าน Web Application (Intranet)
- จัดทําระบบรายงานผล
- จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี
- และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 52 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

200,000 บาท

756
หน้า : 554/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ให้แก่ผู้รับ
จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของค่าแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างแรงงานดําเนิน
การก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยาก
จน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าวารสารและค่าเย็บ
เล่มหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการประกวดชุมชนดีเด่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ในการ
บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมให้น่า
อยู่ สําหรับจ่ายเป็นค่าโล่และเงินรางวัล ค่าของขวัญค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชม
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นําท้องถิ่น
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นําท้องถิ่น และ
ประชาชน ร่วมบูรณาการ ในเรื่องของการพัฒนาชุมชน ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ชุมชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ใบเกียรติ
บัตร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-2-7-1 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

จํานวน

3,500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชน สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าอัดและขยายภาพ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ.02-2-7-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านช่าง
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-3 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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หน้า : 557/649
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โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-3 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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หน้า : 558/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-2 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-3 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

761
หน้า : 559/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านอาหาร
- เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเก้าอี้ ค่าเช่าพัดลม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าปกวุฒิบัตร ค่าผ้าเขียน
ป้าย ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

100,000 บาท

762
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการพัฒนาดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ในชุมชนก้าวสู่สังคม จํานวน
ดิจิทัล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ในชุมชน
ให้ได้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิ
ทัลขับเคลื่อนธุรกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ใน
ชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้รับการฝึกอบรมกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ
(Digital Natives) ได้มีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
สร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสัมนาคุณในการดู
งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ค่าจ้างสํารวจความ
เห็น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ค่าเงินรางวัลในการประกวดแข่ง
ขัน ค่าโลห์รางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.02 หน้า 9ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หน้า : 560/649

500,000 บาท
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โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy)

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอบรมใน
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ให้แก่ประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 200 คน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติ
บัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 58ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการยกย่องผู้บําเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
- เพื่อยกย่องบุคคลในชุมชนที่บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ และการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม สําหรับจ่ายเป็นค่าโล่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ ใบ
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

764
หน้า : 562/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้นําชุมชน และ
เครือข่ายองค์กรชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วม
กัน เพื่อนํามาพัฒนากองทุนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า ผ.02-2-7-5
ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

200,000 บาท

765
หน้า : 563/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
- เพื่อจัดการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งหรือเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระและชุมชน
ใหม่ สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าพลาสติก
กันแดด ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งและจัดทําเอกสารต่างๆ
ค่าจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าเช่าสถาน
ที่ ค่าพาหนะขนหีบบัตร ค่าจัดทําบอร์ดเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-4 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

500,000 บาท

766
หน้า : 564/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมครอบครัวปลอดบุหรี่ ชุมชนปลอดบุหรี่
- เพื่อพัฒนากลไกชุมชนในการทํางานเพื่อให้เกิดครอบครัวปลอด
บุหรี่ ลดจํานวนผู้สูบและปกป้องกันนักหน้า
ใหม่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมห้องเรียนครอบครัวปลอดบุหรี่ และสนับสนุนสร้างความ
เรียนรู้ ให้ครอบครัวและชุมชน การสื่อสารสาธารณะ รณรงค์สร้าง
กระแสพิษภัยจากบุหรี่ สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่า
อัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.02 หน้า 11 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

250,000 บาท

767
หน้า : 565/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรี
- เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม องค์กรชุมชน องค์กร
สตรี องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มท่องเที่ยวนวัต
วิถี ส่งเสริมการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สําหรับจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมารถรับ
จ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและ
ขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.02 หน้า 59 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

600,000 บาท

768
หน้า : 566/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
- เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้า
ใจและความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นํา มี
องค์ความรู้เป็นแกนหลักในการบริหาร รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ไปยังประชาชนในชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่าอัดและ
ขยายภาพ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งใช้บรรจุเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-2 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จํานวน

700,000 บาท

769
หน้า : 567/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ระดับบุคคล/ครัว
เรือน และชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลด
รายจ่ายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าสัมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
พาหนะ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าสถาน
ที่ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอัดและขยายภาพ ค่าโล่ห์รางวัล ค่าเงินรางวัลในการ
ประกวดแข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-4 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประธานชุมชน คณะ
กรรมการชุมชน และตัวแทนในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐาน ได้รับทราบแนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สําหรับจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ใบเกียรติ
บัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอัดและขยายภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-4 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

770
หน้า : 568/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําประชาคมแผนชุมชนในระดับ
พื้นที่

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนและทบทวนแผนชุมชนในระดับพื้นที่ และทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่า
เช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-6 ลําดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- เพื่อสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ถูกต้องสมบูรณ์และ
เป็นมาตรฐานนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาล สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นบ 0019/ว 8235 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-2-7-3 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน

จํานวน

40,000 บาท

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

50,000 บาท

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการ
จัดประชุมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน สําหรับ
จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยการจัดประชุมให้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ สําหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน หน้า ผ.02-1-7-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

250,000 บาท

รวม

920,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก กระดาษ
ไข แม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สําเนา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ตลับ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ํา จาน ช้อน ผ้า
ปูโต๊ะ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู สี ท่อน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ คีม และอุปกรณ์อื่น ๆ
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
เช่น แบตเตอรี่ ค่ายางนอก ค่ายางใน ไส้กรอง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อัดขยายภาพ ค่า
ป้ายผ้า เทปเปล่า ม้วนวีดีโอ ค่าวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์ คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

268,900 บาท

รวม

268,900 บาท

จํานวน

66,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปากองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ประเภทบัตรพีวีซีการ์ด (PVC) พร้อม
โปรแกรมปฏิบัติงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ประเภทบัตรพีวี
ซี (PVC) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติงาน จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 66,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์หน้าเดียว หรือ สองหน้าอัตโนมัติแบบเต็มบัตร
2. พิมพ์รูปภาพชนิดสี ความละเอียดของรูปภาพ 300 dpi
3. มีหน่วยความจําภายในตัวเครื่อง 32 MB และสามารถเพิ่ม
สูงสุดถึง 64 MB (OPTIONAL)
4. ความเร็ว 140 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีด้าน
หน้า ด้านหลังสีดําสีเดียว
5. กล่องใส่บัตรใส่ได้ครั้งละ 100 ใบ และกล่องรับบัตรได้ 100
ใบ
6. รองรับความหนาของบัตรได้ตั้งแต่ 0.25 มม. ถึง 1.25 มม.
7. รองรับชนิดบัตรดังนี้ Card Types: PVC caeda,
Composite PVC cards, PET cards, ABS cards,
and special varnished cards
8. ต่อเชื่อมได้ Ports USB / Ethernet TCP-IP (Option)
9. มีจอแสดงผลแบบ COLOR LCD
แบบ TOUCH SCREEN เพื่อบ่งบอกสถานะต่าง ๆ
ของเครื่องพิมพ์
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10. มีลูกกลิ้งทําความสะอาดบัตรก่อนส่งเข้าเครื่องพิมพ์
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําป 2563 และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการจัดทําบัตรประจําตัวประธานชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชน บัตรประจําตัวคณะกรรมการกลุ่มสตรี บัตร
ประจําตัวคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ บัตรประจําตัวคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 42 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1
หลังๆ ละ 6,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหูลิ้นชัก
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ผ.03 หน้า 166 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

6,900 บาท
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รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

จํานวน

109,400 บาท

จํานวน

32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2
คันๆ ละ 54,700 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
- กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตาม
ขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
- ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 42 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงานจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
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กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
1.3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 161 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

หน้า : 575/649

778
หน้า : 576/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน

51,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 600X600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ppm
5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 168 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน

2,500 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาทโดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่
3/2564 ผ.03 หน้า 162 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน้า : 577/649
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

5,053,100 บาท

รวม

4,178,100 บาท

รวม

4,178,100 บาท

จํานวน

1,553,500 บาท

จํานวน

7,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 1,339,700 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3 คน จํานวน 213,800 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 700 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 6,400 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

72,600 บาท

จํานวน

2,460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 1 คน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 5,400 บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 12 คน จํานวน 2,277,900 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 190,800 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

84,900 บาท

รวม

875,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 3 คน จํานวน 72,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 12,900 บาท)
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

410,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวารสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมและ
ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

390,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่าหนังสือพิมพ์ ปากกา ค่า
ถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม น้ํายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้าง
อัดรูป-ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

21,410,300 บาท

รวม

4,778,300 บาท

รวม

4,778,300 บาท

จํานวน

1,076,500 บาท

จํานวน

6,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 3 คน จํานวน 808,500 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4 คน จํานวน 268,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 6,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

5,400 บาท

จํานวน

3,622,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 5,400 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 18 คน จํานวน 3,504,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3 คน จํานวน 118,800 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

67,200 บาท

รวม

16,255,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 7,200 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

จํานวน

25,000 บาท

รวม

11,110,000 บาท

จํานวน

750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาดูแลและบํารุงสนามฟุตบอล
- เพื่อจ้างเหมาดูแลและบํารุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้
- ใส่ปุย
- การรดน้ําดําเนินการตามความจําเป็นเพื่อรักษาสภาพของ
สนาม
- การตัดหญ้า
- ควบคุมวัชพืช
- การปรับปรุงพื้นผิวสนาม 2 ครั้งต่อไป โดยใช้เครื่อง
เจาะ Coring
- การหว่านทรายเพื่อรักษาพื้นผิวสนาม
- การซ่อมแซมผิวสนาม หน้าประตูหรือบริเวณอื่นๆ ที่เกิด
จากการใช้งาน 3 ครั้งต่อป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ จํานวน
เกียรติ
- เพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่
ประจําทุกวัน ดังนี้
- วันปฏิบัติราชการตามปกติ 2 ผลัด ผลัดละ 12
ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น.
- วันหยุดราชการตามปกติ 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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ค่าจ้างเหมาบริการสอนกีฬา

จํานวน

2,500,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ้างเหมาบริการสอนกีฬาประเภทต่างๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านกีฬาให้มีความสามารถสูง
ขึ้น สามารถพัฒนาเด็กให้ก้าวสู่ระดับชาติ ระดับประเทศ และเข้า
สู่การเป็นอาชีพ โดยมีประเภทกีฬา ดังนี้ ฟุตซอล
, ฟุตบอล, วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือ
พาย, กรีฑา, เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยกําหนดเวลาปฏิบัติงาน
ดังนี้
- ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – ศุกร์ (วันทําการ) ช่วง
เย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
- ปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วง
เช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น.
ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าแรง หรือค่าซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ ค่าจัด
ทําแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ายบอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอาท์ประชา
สัมพันธ์เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผลิต
รายการ สารคดี ค่าจ้างเหมาในการดูแลรักษาและกําจัด
ปลวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

369,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลนครนนท์ ทัวร์นาเม้นต์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี น้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม สําหรับจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-1 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล

จํานวน

470,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอนุบาลในด้านร่าง
กาย อารมณ์ และสังคม รู้จักกฎ กติกา และการเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปຂด-ปຂด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัล และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-4 ลําดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดการแข่งขันเปตองนครนนท์ทัวร์นาเม้นต์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความ
สามารถของตนเอง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม สําหรับจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-5 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมป์เป้ยนชิพ

จํานวน

365,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี น้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับ
จ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี น้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับ
จ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-1 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

795
หน้า : 593/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญ
ของวันเยาวชนแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด - ปຂด ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่า
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-3 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ผู้ตามที่ดี อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด-ปຂด ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-3 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

156,000 บาท

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานอื่นที่จัด
ขึ้น สําหรับจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม และผู้ฝึกสอน ค่าใช้
จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-3 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาเปตองที่ถูก
ต้อง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด - ปຂด ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ
และของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-5 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่ถูก
ต้อง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด - ปຂด ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ
และของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-4 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูก
ต้อง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด - ปຂด ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ
และของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-4 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

จํานวน

190,000 บาท

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน

250,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่
ถูกต้อง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปຂด - ปຂด ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ
และของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-5 ลําดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกําลังกาย และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-2 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

799
หน้า : 597/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รวม

920,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้รักในการเล่น
กีฬา เป็นการนําไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน ได้มีการแข่งขัน เก็บตัว ฝึกซ้อม จากผู้ฝึกสอน ที่
มีความชํานาญ และเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ (ในประเทศ
และต่างประเทศ) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สู่การแข่งขันระดับ
ชาติต่อไป สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน(ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถพิเศษ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าเบี้ย
เลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องแต่ง
กาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-1-8-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่าหนังสือพิมพ์ ปากกา ค่า
ถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

800
หน้า : 598/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม น้ํายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ และอืน่ ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

801
หน้า : 599/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคา
เตอร์เพลน ถุงประคบร้อนและเย็น นีโอเทป และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
รูป-ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

802
หน้า : 600/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

4,150,000 บาท

จํานวน

2,700,000 บาท

จํานวน

1,400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์เยาวชนฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาให้กับศูนย์เยาวชนฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับศูนย์เยาวชนฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

803
หน้า : 601/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

377,000 บาท

รวม

377,000 บาท

จํานวน

358,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคม LED ขนาด 200 วัตต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคม LED ขนาด 200 วัตต์ จํานวน 12
ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล ศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โคมไฟสปอร์ทไลท์ LED 200 W.
- สาย NYY 2x2.5 Sq mm.
- ท่อ EMT 1/2”
- Single Switch Gang
- Accessories
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.03 หน้า169 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

804
หน้า : 602/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายบ่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายบ่า จํานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท เพื่อใช้ในการตัดแต่งหญ้าบริเวณ
รอบศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่อง
เที่ยว และกีฬา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องยนต์ HONDA คุณภาพมาตรฐาน 4 จังหวะ 1.5
แรงม้า
- ประหยัดน้ํามัน มีความทนทาน ใช้งานหนักต่อเนื่องได้ 35 ชม.
- กระบอกเพลา 28 มิล บูท 6 ตัว ก้าน 4 จังหวะ ใช้งานได้
มั่นใจ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และเทศบาลนครนนทบุรีมีความจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.03 หน้า 169 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

จํานวน

19,000 บาท

805
หน้า : 603/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

19,957,700 บาท

รวม

3,968,700 บาท

รวม

3,968,700 บาท

จํานวน

1,242,300 บาท

จํานวน

5,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563
) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
(สําหรับพนักงาน จํานวน 4 คน จํานวน 1,015,700 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3 คน จํานวน 226,600บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 5,400บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

2,678,500 บาท

จํานวน

42,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)
(สําหรับพนักงาน จํานวน 13 คน จํานวน 2,583,100 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2 คน จํานวน 95,400บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
(สําหรับพนักงาน จํานวน 2 คน จํานวน 36,000 บาท
สําหรับอัตราว่าง จํานวน 1 คน จํานวน 6,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

15,589,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

15,000,000 บาท

จํานวน

738,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย บริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
- เพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พุทธสถานเชิงท่า-หน้า
โบสถ์ จํานวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจําทุกวัน ดังนี้
- วันปฏิบัติราชการตามปกติ 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และ
- วันหยุดราชการตามปกติ 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7129 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

262,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าแรง หรือค่าซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ ค่าจัด
ทําแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ายบอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอาท์ประชา
สัมพันธ์ เสียงตามสายและไร้สาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างผลิต
รายการ สารคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างประจําของหน่วย งานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าบุคลากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปຂด-ปຂด ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-5 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการงานประเพณี แข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-3 ลําดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาและ ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-2 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-4 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

811
หน้า : 609/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-3 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-5 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

812
หน้า : 610/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

จํานวน

1,000,000 บาท

โครงการจัดทําระบบลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน
จํานวน
- เพื่อจ้างเหมาจัดทําระบบลงทะเบียน ผ่านระบบแอปพลิเค
ชัน อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพิ่มช่องทาง
การลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกสหรับประชาชน โดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับค่า
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไปให้
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-4 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.02 หน้า 78 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

813
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการจัดทําเว็บไซต์กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จํานวน
เทศบาลนครนนทบุรี

หน้า : 611/649

500,000 บาท

- เพื่อจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่อง
เที่ยว และกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี เพิ่มช่องทางการประชา
สัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล ข่าวสาร อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.02 หน้า 80 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดทําแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเทศบาลนครนนทบุรี
จํานวน
- เพื่อจ้างเหมาจัดทําแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและ
เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) ผ.02 หน้า 79 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

500,000 บาท

814
หน้า : 612/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จํานวน

800,000 บาท

โครงการประเพณีทําบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถพุทธสถาน จํานวน
เชิงท่า - หน้าโบสถ์

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-2 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไปให้
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-5 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

815
หน้า : 613/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

โครงการประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขนและการแข่งขันเรือพื้น จํานวน
บ้าน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับที่ 2
) หน้า ผ.02 หน้า 13 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญและผู้มาร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้า ผ.02-2-8-1 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน

2,000,000 บาท

816
หน้า : 614/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

200,000 บาท

รวม

299,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่าหนังสือพิมพ์ ปากกา ค่า
ถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟຂวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้ํา ถ้วย ชาม น้ํายาต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์
พืช ยากําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้าง
อัดรูป-ขยายภาพ ฟຂล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทป ผ้าหมึกหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

240,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับพุทธสถานเชิงท่า - หน้า
โบสถ์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาให้กับพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- เพื่อเป็นการเชิดชูครูมนตรีที่เป็นศิลปຂนแห่งชาติทางด้านดนตรี
ไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสาระการเรียนรู้วัฒนธรรมนาฎศิลป์
และดุริยางคศิลป์ไทย และสืบทอดประเพณีทางดนตรีไทยให้แก่
นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการจัดงานของมูลนิธิ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) ผ.02-2-8-6 ลําดับที่ 12
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

819
หน้า : 617/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:39

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

13,841,300 บาท

รวม

8,071,300 บาท

รวม

8,071,300 บาท

จํานวน

3,343,900 บาท

จํานวน

145,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล สํานักการช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงานจํานวน 7
คน จํานวน 2,957,100 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 386,800 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2558 (สําหรับพนักงาน จํานวน 1
คน จํานวน 120,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 25,600 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

138,000 บาท

จํานวน

4,385,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน 2 คน จํานวน 138,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 21 คน จํานวน 4,222,700 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา จํานวน 163,100 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

58,000 บาท

รวม

5,770,000 บาท

รวม

470,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงานจํานวน 3 คน จํานวน 37,100 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 4 อัตรา จํานวน 20,900 บาท)
รายการที่ (1) - (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

950,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่าย
กระดาษไขแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ส่งให้สํานักการ
คลังดําเนินการจ้างเหมาและจัดเก็บหลักฐานประกอบกับการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่า ติดตั้งประปา ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

3,250,000 บาท

จํานวน

950,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ
เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการทําความสะอาดบนสํานัก
งาน โรงพัสดุและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เช่น ไม้
กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
เป็นต้น

824
หน้า : 622/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบ
ฮาร์ดดิสต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุอื่น
จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้จัดทําป้ายชื่อซอยถนน ป้ายเขตเทศบาล
และป้ายอื่นๆ ที่จําเป็นของเทศบาล ดอกไม้พลาสติก และวัสดุ
อื่นๆที่ไม่เข้าประเภท ฯลฯ เป็นต้น
รายการที่ (1) - (6) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,100,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (โรงพัสดุ) สํานักการช่าง
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในโรงพัสดุสํานักการช่าง
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของสํานักการช่าง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ ฯลฯ
รายการที่ (1) - (4) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 321,276,480 บาท
รวม

5,940,480 บาท

รวม

5,940,480 บาท

จํานวน

5,886,300 บาท

จํานวน

21,780 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
(สําหรับพนักงานจํานวน 15 คน จํานวน 5,481,900 บาท สําหรับ
อัตราว่าง จํานวน 6 อัตรา จํานวน 404,400 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2558 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน - คน จํานวน - บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3
อัตรา จํานวน 21,780 บาท)
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เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน
จํานวน 1 คน จํานวน 18,000 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 2
อัตรา จํานวน 14,400 บาท)
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

32,400 บาท

รวม

1,046,000 บาท

รวม

496,000 บาท

จํานวน

396,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายการที่ (1) - (2) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
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ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
รายการที่ (1) - (2) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธง
ชาติ แฟ้ม ดินสอ ปากกา กระดาษเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น

828
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะ
ของสํานักการช่าง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
รายการที่ (1) - (3) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

200,000 บาท

รวม 314,290,000 บาท
รวม 314,290,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ 2 (ช่วงถนน งาม
วงศ์วาน-ซอยติวานนท์ 14)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบเสาเข็ม
เดี่ยว เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 904.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 22/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้า ผ 02-2-9-20 ลําดับ
ที่ 28
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

จํานวน

18,900,000 บาท
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. คลองวัดตําหนักใต้

จํานวน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่
น้อยกว่า 40.50 เมตร
(พิกัด 13.886073,100.488124-13.886041,100.488316) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 29/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 42 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. คลองบางแพรกฝั่งกรม
จํานวน
ราชทัณฑ์ช่วงสถานีสูบน้ําคลองบางแพรกถึงถนนนนทบุรี 1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. เป็นความยาวไม่
น้อยกว่า 270 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 25/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) และแก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้า 28 ลําดับ
ที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง

1,400,000 บาท

40,500,000 บาท
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะคลองท่าทรายช่วงวัดชมภูเวกถึงแม่ จํานวน
น้ําเจ้าพระยา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. (รวมทั้ง 2
ฝั่ง) เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 1,170.00 เมตร
(พิกัด 13.889676,100.489959-13.888277,100.494967) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 30/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 13 ลําดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะคลองบางซื่อน้อยช่วงถนนติวานนท์ จํานวน
ถึงซอยรัตนาธิเบศร์ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. (รวมทั้ง 2
ฝั่ง) เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 1,855.00 เมตร
(พิกัด 13.857144,100.520461-13.858197,100.512154) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 28/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 13 ลําดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 628/649

27,000,000 บาท

40,000,000 บาท
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะลําประโดงสาธารณประโยชน์ช่วง จํานวน
ถนนนนทบุรี 1 ถึงคลองบางแพรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ แบบ A เป็นความยาว
ไม่น้อยกว่า 414.00 เมตร (รวมทั้ง 2 ฝั่ง) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 26/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้า 32 ลําดับ
ที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ท้าย
จํานวน
ซอยกรุงเทพนนท์ 12 แยก 14
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 169.00
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวมความยาว
ประมาณ 338.00 เมตร (พิกัด 13.839728,100.520461) ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 65/2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 20 ลําดับที่ 19
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 629/649

8,500,000 บาท

2,000,000 บาท

832
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โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยข้าง จํานวน
โรงเรียนวัดบัวขวัญ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 33.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รวมความยาวประมาณ 66.00
เมตร (พิกัด 13.867849,100.534363 13.868125,100.534502
) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 56/2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 17 ลําดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําซอยสามัคคี 60
จํานวน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 4.00x7.50x3.00
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตราสูบ ขนาด 0.15 ลบม
../วินาที จํานวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (พิกัด 13.879404,100.547160) ตามแบบแปลน
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 37/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 16 ลําดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,713,600 บาท จากเงินราย
ได้ 1,286,400 บาท ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 630/649

290,000 บาท

5,000,000 บาท

833
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

หน้า : 631/649

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําซอยสามัคคี 61/1 จํานวน

2,900,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 2.50x7.50
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.15
ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (พิกัด 13.881628,100.539622) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ 68/2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 21 ลําดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา ท้ายซอยจุฬาเกษม 11
จํานวน

400,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูระบายน้ํา แบบมือหมุนขับด้วย
ระบบไฟฟ้า จํานวน 1 บาน (พิกัด 13.848061,100.539963
) ตามแบบแปลนเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 35/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 10 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

834
หน้า : 632/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําบริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 หลัง
กระทรวง สาธารณสุข
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวมความยาว ไม่น้อยกว่า 90.00
เมตร (พิกัด 13.854969,100.525813-13.854874,100.525281
) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 23/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้า 43 ลําดับ
ที่ 16
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

จํานวน

1,135,000 บาท

835
หน้า : 633/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองบางตลาด (ใต้ทางด่วน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา ขนาดอัตราสูบ 5.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน 4 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งบานประตูระบายน้ํา พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรอกไฟฟ้า ขนาด 7.5
ตัน (พิกัด 13.882367,100.537911) ตามแบบแปลนเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 36/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 12 ลําดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

จํานวน

70,000,000 บาท

836
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการเขื่อนกันน้ําเซาะลํารางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนเลี่ยง จํานวน
เมืองถึงหมู่บ้านอัญชลี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันน้ําเซาะ ค.ส.ล. (รวมทั้ง 2
ฝั่ง) เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 628.00 เมตร
(พิกัด 13.880977,100.540497) ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่ 32/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 17 ลําดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการต้นแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการนําร่องในการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ประชาชนผู้สนใจน้ําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ตามแบบแปลน
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ที่ ยผจ
.นบ.39/2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า 66 ลําดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 634/649

13,000,000 บาท

455,000 บาท

837
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการติดตั้งแผงกั้นสแตนเลสพร้อมป้ายเตือนบนทางเท้า บริเวณ จํานวน
ถนนนนทบุรี 1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้งแผงกั้นจราจรสแตนเลส จํานวน 200
ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ค.ส.ล. ยึดแผงกั้นจราจร จํานวน 200 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานป้ายเตือนจราจร จํานวน 20 ชุด
(พิกัด
13.880520,100.502762 13.881945,100.487433 13.873010,
100.482069 13.867938,100.482177 13.866499,100.48222
1 13.865595,100.482249)
ตามแบบแปลนเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 44/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) หน้า 18-19 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 635/649

6,910,000 บาท

838
วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการปรับปรุงถนน พร้อมรางวี ค.ส.ล. และก่อสร้างท่อระบายน้ํา จํานวน
ซอยนนทบุรี 42
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 737.00
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,353.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวมความยาว
ประมาณ 1,474.00 ตารางเมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2
เครื่อง และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (พิกัด
13.857235,100.498373 13.854325,100.497309) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 66/2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 18-19 ลําดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง

หน้า : 636/649

20,200,000 บาท

839
หน้า : 637/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายจราจรพร้อมสัญญาณไฟ
เตือนบริเวณถนนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
- ถนนนนทบุรี 1 ระยะทางประมาณ 8,000.00 เมตร
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายไฟกระพริบเตือนทางแยก ชนิด
แขวนสูง
- ถนนสามัคคี
- ถนนนนทบุรี 1
จํานวน 10 จุด
3. ปรับปรุงและติดตั้งสัญญาณไฟเตือนคนเดินข้าม
- ถนนประชาชื่น
- ถนนสามัคคี
- ถนนประชานิเวศน์ 3
- ถนนนนทบุรี 1
จํานวน 22 จุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 6/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) หน้า 54 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

จํานวน

30,000,000 บาท

840
หน้า : 638/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ํา ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.00x7.50x4.00 เมตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตราสูบ 0.5 ลบ.ม
./วินาที พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานีสูบ
น้ํา (พิกัด 13.880582,100.543407) ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 33/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

จํานวน

8,000,000 บาท

841
หน้า : 639/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองขุดถนนติวานนท์

จํานวน

5,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตราสูบ 0.5 ลบ.ม
./วินาที จํานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานีสูบ
น้ํา (พิกัด 13.867949,100.518392) ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 31/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 14 ลําดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองตาสุก
จํานวน

5,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตราสูบ 0.5 ลบ.ม
./วินาที จํานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับเปຂดบานประตูระบาย
น้ํา (พิกัด 13.885429,100.520980) ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 34/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 10 ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

842
หน้า : 640/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองบางขวาง

จํานวน

2,500,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ํา
- ติดตั้งขาเครน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(พิกัด 13.840219,100.492102) ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 24/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองบางซื่อน้อยบริเวณหลังสถานี
ตํารวจรัตนาธิเบศร์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตราสูบ 0.5 ลบ.ม
./วินาที จํานวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานีสูบ
น้ํา (พิกัด 13.858170,100.512184) ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ 27/2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 14 ลําดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

843
หน้า : 641/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
โครงการจ่ายเงินคืนค่าปรับงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี

จํานวน

- เพื่อจ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-17 ลําดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง
โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน
(ค่าK)
- เพื่อจ่ายเงินชดเชย ให้แก้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน หน้า ผ 02-2-9-18 ลําดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

100,000 บาท

100,000 บาท

844
หน้า : 642/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

2,988,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,572,500 บาท

รวม

1,572,500 บาท

จํานวน

914,300 บาท

จํานวน

67,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2561 (สําหรับพนักงาน จํานวน 1
อัตรา จํานวน 635,200 คน สําหรับอัตราว่าง จํานวน 5
คน จํานวน 279,100 บาท )
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 67,200 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - คน จํานวน - บาท)

845
หน้า : 643/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

477,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (สําหรับพนักงาน จํานวน
1 อัตรา จํานวน 67,200 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน - อัตรา จํานวน - บาท)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (สําหรับพนักงาน จํานวน 4
อัตรา จํานวน 410,700 บาท สําหรับอัตราว่าง จํานวน 3
อัตรา จํานวน 66,300 บาท)

846
หน้า : 644/649

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:36:40

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

46,800 บาท

งบด้าเนินงาน

รวม

1,415,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

755,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (สําหรับ
พนักงาน จํานวน 3 อัตรา จํานวน 36,000 บาท สําหรับอัตรา
ว่าง จํานวน 3 อัตรา จํานวน 10,800 บาท)
รายการที่ (1) – (5) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าแรงในการจ้างหรือซ่อม
แซมและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเก็บซากสัตว์ ค่าจ้างซึ่งมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้า
ของและไม่มีเจ้าของตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 13,400 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 26,600 บาท ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

จํานวน

15,000 บาท

848
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โครงการพัฒนาตลาดสด

จํานวน

150,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทําสื่อ เอกสาร แผ่นพับ การ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และส่งตัวอย่างอาหารไปยังห้อง
ปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาตลาด
สดให้สะอาดและได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมให้ความ
รู้แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุข กรรมการชุมชนและวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม
ในการรณรงค์ล้างตลาด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาตลาดสด ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่
พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-10-2 ถึง 3
ลําดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการดําเนินการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิดประจําป
ตามวัด และแหล่งชุมชนต่างๆ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
ยาคุมกําเนิด ค่าเวชภัณฑ์สําหรับวางยาสลบ ค่าจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตาม
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโรงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ค่าวัสดุโฆษณาและเอกสารวิชาการในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
รณรงค์ควบคุมจํานวนประชากรสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของทั่ว
พื้นที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) หน้าที่ ผ.02-1-10-1 ลําดับที่ 1 , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 – 2565 ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้าที่ ผ.02-1-10-1
ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

หน้า : 647/649
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

655,800 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถัง
น้ํายา กระดาษชําระ สบู่ ไม้กวาด สายยางส่งน้ํา ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์
ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

280,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จํานวน

200,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่า
สัตว์

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน
พาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด และ
เวชภัณฑ์ ฯลฯ

851
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
มือ เสื้อ รองเท้า ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษไข
สําหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งชนิดสีและสี
ดํา ฯลฯ
รายการที่ (1) – (8) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในคลินิกสัตว์แพทย์
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:08

หน้า : 1/120

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

649,920

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

13,562,000

เงินส้ารองจาย

48,995,809

เบี้ยยังชีพความพิการ

42,686,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

432,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

347,100,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000,000

คาบ้ารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000

เงินคาเชา คา
ธรรมเนียมการตอ
สัญญาเชาอาคารราช
พัสดุ

5,156,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บ้านาญ (ช.ค.บ.)

4,000,000
50,000

852

เงินชวยคาท้าศพข้า
ราชการ/พนักงาน

หน้า : 2/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
649,920

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

13,562,000

เงินส้ารองจาย

48,995,809

เบี้ยยังชีพความพิการ

42,686,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

432,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

347,100,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

3,000,000

คาบ้ารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000

เงินคาเชา คา
ธรรมเนียมการตอ
สัญญาเชาอาคารราช
พัสดุ

5,156,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บ้านาญ (ช.ค.บ.)

4,000,000

เงินชวยคาท้าศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 3/120

แผนงาน
เงินชวยคาท้าศพ
พนักงานจ้าง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

เงินชวยคาท้าศพลูกจ้าง
ประจ้า

50,000

เงินทุนการศึกษาส้าหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

350,000

เงินบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการถายโอน

100,000
7,048,000

เงินสนับสนุนงบ
ประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

1,559,880

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

53,443,911

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สปสช.)

8,000,000

854

เงินบ้าเหน็จลูกจ้าง
ประจ้า

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 4/120

แผนงาน
เงินชวยคาท้าศพ
พนักงานจ้าง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
100,000

เงินชวยคาท้าศพลูกจ้าง
ประจ้า

50,000

เงินทุนการศึกษาส้าหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

350,000

เงินบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการถายโอน

100,000

เงินบ้าเหน็จลูกจ้าง
ประจ้า

7,048,000

เงินสนับสนุนงบ
ประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

1,559,880

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

53,443,911

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สปสช.)

8,000,000
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หน้า : 5/120

แผนงาน
คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน༛(ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,799,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

900,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,133,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

1,231,000

1,241,800

700,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

35,721,500

14,799,600

36,798,800

15,070,900

553,100

98,855,400

4,106,700

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

43,497,000

12,483,700

72,900,100

28,373,400

457,800

22,178,900

4,504,100

5,400

232,200

101,400

เงินเดือนพนักงานถายโอน

7,335,500

8,068,900
1,234,200

78,000

254,100

841,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,327,700

168,500

5,681,200

1,234,800

189,700

81,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,274,200

975,600

2,143,500

752,000

9,564,000

138,400
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เงินประจ้าต้าแหนง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 6/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน༛(ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

480,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,799,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

900,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,133,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

รวม

10,508,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

8,761,300

4,385,800

477,000

219,530,100

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,872,300

9,230,200

914,300

198,411,800

เงินเดือนพนักงานถายโอน

8,068,900

เงินประจ้าต้าแหนง

83,400

170,400

67,200

3,068,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

13,500

167,380

67,200

8,931,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

194,600

58,000

46,800

15,147,100
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หน้า : 7/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
ถายโอน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจ้า

12,000

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

8,698,300

คาเชาบ้าน

2,564,000

334,000

380,000

750,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,100,000

1,950,000

551,000

1,900,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

32,170,000

2,080,000

195,800

26,100,000

257,400

234,800

352,200

2,050,000

1,550,000

1,400,000

คาเบี้ยประชุม

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,712,900

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

200,000

804,000

324,000

22,000,000

200,000

411,800

5,000

44,550,000

350,000

35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

379,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบ้านาญ

80,000
3,500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

610,000

50,000

858

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม

หน้า : 8/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
ถายโอน

1,712,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจ้า

12,000

เงินวิทยฐานะ

8,698,300

คาเชาบ้าน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

150,000

636,000

5,792,000

200,000

30,251,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน
งบด้าเนินงาน

60,545,800

คาเบี้ยประชุม

35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

50,000

130,000

1,820,400

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบ้านาญ
คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม
ค่าใช้สอย

รวม

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000
1,400,000

250,000

100,000

55,200,000
610,000
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หน้า : 9/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

6,160,000

610,000

755,000

2,619,400

คาก้าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

ค่าใช้สอย

คาจัดท้าประกันภัย
ทรัพย์สิน ประเภทรถ
ราชการ
คาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล
ประจ้าปี(Annual
Report)
คาจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ประจ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร
นนทบุรี

4,300,000

110,000

37,100,000

คาจัดท้าประกันภัย
ทรัพย์สิน
งบด้าเนินงาน

50,000

50,000

30,000

1,670,000

1,256,200

860
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หน้า : 10/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
คาก้าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

622,000

450,000

40,000

15,716,400
37,100,000

คาจัดท้าประกันภัย
ทรัพย์สิน

50,000

คาจัดท้าประกันภัย
ทรัพย์สิน ประเภทรถ
ราชการ

30,000

คาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล
ประจ้าปี(Annual
Report)

1,670,000

คาจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ประจ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร
นนทบุรี

1,256,200
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หน้า : 11/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาจ้างยามรักษาการณ์
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการประจ้าศูนย์
บริการสาธารณสุข 4
แหง

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,800,000

2,000,000

คาจ้างเหมาจัดท้า
โครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลนคร
นนทบุรี

2,300,000

คาจ้างเหมาจัดท้าระบบ
บริการประชาชน(eService)เทศบาลนคร
นนทบุรี รองรับการใช้
งานผานเว็บไซต์ และ
รองรับการใช้งานผาน
Mobile Application
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000

862

คาจ้างเหมางานบ้ารุง
รักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือขาย
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 12/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาจ้างยามรักษาการณ์
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการประจ้าศูนย์
บริการสาธารณสุข 4
แหง

1,800,000

คาจ้างเหมางานบ้ารุง
รักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือขาย
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,000,000

คาจ้างเหมาจัดท้า
โครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลนคร
นนทบุรี

2,300,000

คาจ้างเหมาจัดท้าระบบ
บริการประชาชน(eService)เทศบาลนคร
นนทบุรี รองรับการใช้
งานผานเว็บไซต์ และ
รองรับการใช้งานผาน
Mobile Application
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 13/120

แผนงาน
คาจ้างเหมาดูแลระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และเครื่องแม
ขาย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

500,000

คาจ้างเหมาดูแลและ
บ้ารุงสนามฟุตบอล
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาท้าวารสาร
เทศบาลนครนนทบุรี

3,800,000

คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
บริเวณพุทธสถานเชิง
ทา- หน้าโบสถ์
คาจ้างเหมาบริการกับ
บริษัทเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร1-2และ
ส้านักงานแขวงทาทราย

4,260,000

864

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 14/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

คาจ้างเหมาดูแลระบบ
สารสนเทศภาษีและ
ทรัพย์สิน ระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และเครื่องแม
ขาย
คาจ้างเหมาดูแลและ
บ้ารุงสนามฟุตบอล
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการกับ
บริษัทเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร1-2และ
ส้านักงานแขวงทาทราย

รวม

500,000

750,000

คาจ้างเหมาท้าวารสาร
เทศบาลนครนนทบุรี
คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
บริเวณพุทธสถานเชิง
ทา- หน้าโบสถ์

แผนงานการ
พาณิชย์

750,000
3,800,000

738,000

738,000

4,260,000
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หน้า : 15/120

แผนงาน
คาจ้างเหมาบริการกับ
บริษัทเอกชนท้าความ
สะอาดอาคารส้านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1 – 2 และ
ส้านักงานแขวงทาทราย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

4,730,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

1,000,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร
นนท์ 12 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

429,600

คาจ้างเหมาบริการรถ
โดยสาร เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)

4,950,400

866

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 16/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาจ้างเหมาบริการกับ
บริษัทเอกชนท้าความ
สะอาดอาคารส้านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1 – 2 และ
ส้านักงานแขวงทาทราย

4,730,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

1,000,000

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร
นนท์ 12 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

429,600

คาจ้างเหมาบริการรถ
โดยสาร เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)

4,950,400

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติ

1,000,000

1,000,000
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หน้า : 17/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาจ้างเหมาบริการสอน
กีฬา

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชน ดูแลรักษาความ
สะอาด ภายในและ
พื้นที่โดยรอบตัว อาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
นคร นนทบุรี

1,874,400

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2
สวนใหญ

500,000

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6
สนามบินน้้า

960,000

คาจ้างเหมาบ้ารุงรักษา
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม
ขาย(ห้องServer)

1,150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 18/120

แผนงาน
คาจ้างเหมาบริการสอน
กีฬา

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา
2,500,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
2,500,000

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชน ดูแลรักษาความ
สะอาด ภายในและ
พื้นที่โดยรอบตัว อาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
นคร นนทบุรี

1,874,400

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 2
สวนใหญ

500,000

คาจ้างเหมาบริษัท
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขที่ 6
สนามบินน้้า

960,000

คาจ้างเหมาบ้ารุงรักษา
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม
ขาย(ห้องServer)

1,150,000
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หน้า : 19/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความสะอาด
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
คาจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท้างาน
ส้าหรับเทศบาลนคร
นนทบุรี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

40,880,000

3,500,000

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานที่จอดรถ
ยนต์ และเก็บเครื่อง
จักรกลบริเวณใต้ทาง
ดวนศรีรัช ถนนดวงมณี
ต้าบลบางเขน อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี

1,881,600

คาจ้างเหมาวิเคราะห์
และสงข้อมูลการปฏิบัติ
ภารกิจของยานพาหนะ
ในภารกิจของส้านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เทศบาลนคร
นนทบุรี

2,000,000

1,000,000

870

คาชดใช้คาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 20/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความสะอาด
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

40,880,000

คาจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท้างาน
ส้าหรับเทศบาลนคร
นนทบุรี

3,500,000

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานที่จอดรถ
ยนต์ และเก็บเครื่อง
จักรกลบริเวณใต้ทาง
ดวนศรีรัช ถนนดวงมณี
ต้าบลบางเขน อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี

1,881,600

คาจ้างเหมาวิเคราะห์
และสงข้อมูลการปฏิบัติ
ภารกิจของยานพาหนะ
ในภารกิจของส้านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เทศบาลนคร
นนทบุรี

2,000,000

คาชดใช้คาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

1,000,000
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หน้า : 21/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาเชาที่ดินเพื่อใช้เป็น
สถานที่จอดรถยนต์และ
เก็บเครื่องจักรกล

942,400

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

2,070,000

คาภาษีถอนคืน

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ"เทศบาลนคร
นนทบุรีโปรงใสหางไกล
ผลประโยชน์ทับซ้อน"

720,000

1,300,000

200,000

590,000

300,000

500,000

700,000

872

โครงการการเสริมสร้าง
ความรู้และการศึกษาดู
งานเมืองอัจฉริยะ
(smart city)

750,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 22/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าใช้สอย

รวม

คาเชาที่ดินเพื่อใช้เป็น
สถานที่จอดรถยนต์และ
เก็บเครื่องจักรกล

942,400

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
งบด้าเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000

700,000

350,000

15,000

6,980,000

คาภาษีถอนคืน

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ"เทศบาลนคร
นนทบุรีโปรงใสหางไกล
ผลประโยชน์ทับซ้อน"

500,000

โครงการการเสริมสร้าง
ความรู้และการศึกษาดู
งานเมืองอัจฉริยะ
(smart city)

700,000

873

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:08

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:08

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 23/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการขับเคลื่อนการ
บริหารโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (School
Based Management
for Local
Development:
SBMLD)

100,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการเข้าคายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุนใหญ

1,000,000

โครงการเข้ารวม
นิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล

1,000,000

200,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนโรงเรียนกีฬาแหง
ประเทศไทย

500,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,000,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

874

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 24/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการขับเคลื่อนการ
บริหารโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (School
Based Management
for Local
Development:
SBMLD)

100,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการเข้าคายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุนใหญ

1,000,000

โครงการเข้ารวม
นิทรรศการทางการ
ศึกษาเทศบาล

1,000,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนเทศบาลนคร
นนทบุรี

200,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนโรงเรียนกีฬาแหง
ประเทศไทย

500,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,000,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 25/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการแขงขันคนเกง
ระดับประเทศ

100,000

โครงการแขงขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

150,000

โครงการครอบครัวสุข
ใจขยับวัยชิดกัน

500,000

โครงการคัดเลือก
บุคลากร ทางการศึกษา
ดีเดน

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการคายพุทธ
ศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน
โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค
โครงการเครือขายคุ้ม
ครองสังคม

400,000
200,000

โครงการงานประเพณี
แขงเรือชิงถ้วยพระราช
ทาน
โครงการจัดการแขงขัน
วอลเลย์บอลนครนนท์
ทัวร์นาเม้นต์

876

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนอนุบาล

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 26/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการแขงขันคนเกง
ระดับประเทศ

100,000

โครงการแขงขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

150,000

โครงการครอบครัวสุข
ใจขยับวัยชิดกัน

500,000

โครงการคัดเลือก
บุคลากร ทางการศึกษา
ดีเดน

100,000

โครงการคายพุทธ
ศาสนาเพื่อเด็กและ
เยาวชน

200,000

200,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

400,000

โครงการเครือขายคุ้ม
ครองสังคม

200,000

โครงการงานประเพณี
แขงเรือชิงถ้วยพระราช
ทาน

5,000,000

5,000,000

โครงการจัดการแขงขัน
วอลเลย์บอลนครนนท์
ทัวร์นาเม้นต์

369,000

369,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนอนุบาล

470,000

470,000

877
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 27/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดการแขงขัน
เปตองนครนนท์ทัวร์นา
เม้นต์
โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตซอลนครนนท์แชมป์
เปี้ยนชิพ
โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลนครนนท์คัพ
โครงการจัดการมูลฝอย
อยางยั่งยืน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

1,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเทียนพรรษา
และ ประเพณีแหเทียน
พรรษา
โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนแหงชาติ
โครงการจัดคายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน
โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม
โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

878

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 28/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการจัดการแขงขัน
เปตองนครนนท์ทัวร์นา
เม้นต์

260,000

260,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตซอลนครนนท์แชมป์
เปี้ยนชิพ

365,000

365,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลนครนนท์คัพ

500,000

500,000

โครงการจัดการมูลฝอย
อยางยั่งยืน

งบด้าเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

1,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประกวดเทียนพรรษา
และ ประเพณีแหเทียน
พรรษา

500,000

500,000

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนแหงชาติ

150,000

150,000

โครงการจัดคายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

500,000

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

200,000

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

1,000,000

1,000,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

500,000

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 29/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการจัดงานวันครู

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

2,500,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์พัก
คอยประจ้าชุมชน
(Community
Isolation) เทศบาลนคร
นนทบุรี

10,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
และดูแลประชาชนกลุม
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ระลอก
ใหม ปีงบประมาณ
2564 - 2565 เทศบาล
นครนนทบุรี

30,000,000

880

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามปัญหา
มลพิษทางน้้า

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 30/120

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจัดงานวันครู

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

2,500,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง

งบด้าเนินงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

1,000,000

1,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามปัญหา
มลพิษทางน้้า

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์พัก
คอยประจ้าชุมชน
(Community
Isolation) เทศบาลนคร
นนทบุรี

10,000,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
และดูแลประชาชนกลุม
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ระลอก
ใหม ปีงบประมาณ
2564 - 2565 เทศบาล
นครนนทบุรี

30,000,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 31/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
และดูแลประชาชนกลุม
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ระลอก
ใหม เทศบาลนคร
นนทบุรี ระยะที่ 2 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5)

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

7,500,000

4,000,000

โครงการจัดท้าแผน
พัฒนาการศึกษา

100,000

500,000

882

โครงการจัดท้าระบบจัด
เก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDocument) เทศบาล
นครนนทบุรี

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000,000

โครงการจัดท้าซุปเปอร์
แอปพลิเคชันชุมชน
อัจฉริยะ (smart
community) ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี
โครงการจัดท้าฐาน
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
บริการและเผยแพร
ข้อมูล ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 32/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
และดูแลประชาชนกลุม
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ระลอก
ใหม เทศบาลนคร
นนทบุรี ระยะที่ 2 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5)

20,000,000

โครงการจัดท้าซุปเปอร์
แอปพลิเคชันชุมชน
อัจฉริยะ (smart
community) ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

7,500,000

โครงการจัดท้าฐาน
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
บริการและเผยแพร
ข้อมูล ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

4,000,000

โครงการจัดท้าแผน
พัฒนาการศึกษา

100,000

โครงการจัดท้าระบบจัด
เก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDocument) เทศบาล
นครนนทบุรี

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 33/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดท้าระบบลง
ทะเบียนผานระบบแอ
ปพลิเคชัน
โครงการจัดท้าระบบ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(Data Center) ด้าน
สุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

300,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
ส้านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
กองสงเสริมวัฒนธรรม
การทองเที่ยวและกีฬา
เทศบาลนครนนทบุรี
โครงการจัดท้าเว็บไซต์
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

150,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
ระบบภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

500,000

884
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หน้า : 34/120

แผนงาน
โครงการจัดท้าระบบลง
ทะเบียนผานระบบแอ
ปพลิเคชัน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา
500,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

500,000

โครงการจัดท้าระบบ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(Data Center) ด้าน
สุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

300,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
ส้านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
กองสงเสริมวัฒนธรรม
การทองเที่ยวและกีฬา
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000

500,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน

150,000

โครงการจัดท้าเว็บไซต์
ระบบภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 35/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดท้าแอปพลิ
เคชั่นการทองเที่ยว
เทศบาลนครนนทบุรี
โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้า รวมการแขงขันกีฬา
กับ หนวยงานอื่นๆ
โครงการจัดอบรม
ประชุมประชาคมชุมชน
นครนนทบุรี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

200,000

500,000

โครงการจ้างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

500,000

โครงการชุมชนคลอง
สวยน้้าใส

750,000

โครงการต้นกล้าชุมชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

750,000

โครงการตรวจคัดกรอง
สภาวะสุขภาพ "
มหกรรมสุขภาพ เพื่อ
ประชาชน"

500,000
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โครงการจ้างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าผิว
ดินในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี
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งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 36/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจัดท้าแอปพลิ
เคชั่นการทองเที่ยว
เทศบาลนครนนทบุรี

500,000

500,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้า รวมการแขงขันกีฬา
กับ หนวยงานอื่นๆ

100,000

100,000

โครงการจัดอบรม
ประชุมประชาคมชุมชน
นครนนทบุรี

200,000

โครงการจ้างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าผิว
ดินในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

500,000

โครงการจ้างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี

500,000

โครงการชุมชนคลอง
สวยน้้าใส

750,000

โครงการต้นกล้าชุมชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

750,000

โครงการตรวจคัดกรอง
สภาวะสุขภาพ "
มหกรรมสุขภาพ เพื่อ
ประชาชน"

500,000
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หน้า : 37/120

แผนงาน
โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
นนทบุรี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

500,000

โครงการถังดักไขมัน
เพื่อคืนความใสให้คู
คลอง

150,000

โครงการนครนนท์สู
เมืองคาร์บอนต่้า (Low
Carbon City)

500,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
นครนนทบุรี

500,000

โครงการประกวดชุมชน
ดีเดน

200,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในและภายนอก
โครงการประชาสัมพันธ์
การช้าระภาษีท้องถิ่น

100,000

800,000
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งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 38/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
นนทบุรี

500,000

โครงการถังดักไขมัน
เพื่อคืนความใสให้คู
คลอง

150,000

โครงการนครนนท์สู
เมืองคาร์บอนต่้า (Low
Carbon City)

500,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

800,000

800,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
นครนนทบุรี

500,000

โครงการประกวดชุมชน
ดีเดน

200,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในและภายนอก

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การช้าระภาษีท้องถิ่น

800,000
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หน้า : 39/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนและผู้น้า
ท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

โครงการประเพณีท้า
บุญหมผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถพุทธ
สถานเชิงทา - หน้า
โบสถ์

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีแห
เรือชักพระคลอง
บางเขนและการแขงขัน
เรือพื้นบ้าน เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
โครงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

135,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ

2,560,000

โครงการป้องกันและ
บ้าบัดการติดสารเสพติด

800,000
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หน้า : 40/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนและผู้น้า
ท้องถิ่น

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

120,000

โครงการประเพณีท้า
บุญหมผ้าพระประธาน
ในพระอุโบสถพุทธ
สถานเชิงทา - หน้า
โบสถ์

800,000

800,000

โครงการประเพณีแห
เรือชักพระคลอง
บางเขนและการแขงขัน
เรือพื้นบ้าน เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)

100,000

100,000

โครงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

135,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ

2,560,000

โครงการป้องกันและ
บ้าบัดการติดสารเสพติด

800,000
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หน้า : 41/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

200,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันสาธารณภัย
เทศบาล
ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

โครงการเผยแพรความรู้
เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนว
ทางโครงการพระราช
ด้าริ

งบด้าเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
เปตองขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมการ
ใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

200,000
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งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 42/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

200,000

โครงการเผยแพรความรู้
เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนว
ทางโครงการพระราช
ด้าริ

200,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันสาธารณภัย
เทศบาล

100,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
เปตองขั้นพื้นฐาน

156,000

156,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

200,000

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

200,000

200,000

โครงการฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

190,000

190,000

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

200,000
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งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 43/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการฝึกอบรมการมี
สวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาล
นครนนทบุรีในการจัด
ซื้อจัดจ้าง

500,000

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบอินโฟกราฟฟิก
เพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ส้าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและ ภายนอก
ประเทศ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,000,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานชุมชน
โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

3,500,000

600,000

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
วิทยาศาสตร์

100,000

894

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้านชาง
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งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 44/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรมการมี
สวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาล
นครนนทบุรีในการจัด
ซื้อจัดจ้าง

500,000

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบอินโฟกราฟฟิก
เพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ส้าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและ ภายนอก
ประเทศ

1,000,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานชุมชน

3,500,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

600,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้านชาง

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
วิทยาศาสตร์

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 45/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
ศิลปะ

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
สุขภาพ

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
โหราศาสตร์

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
อาหาร

100,000

โครงการเฝ้าระวังด้าน
การสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

300,000

โครงการเฝ้าระวังปัญหา
มลพิษทางน้้าจากสถาน
ประกอบการ

500,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมปัญหาเหตุเดือด
ร้อนร้าคาญ

150,000

โครงการพลังสตรีพลัง
พัฒนาท้องถิ่น

150,000

896

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 46/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
ศิลปะ

100,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
สุขภาพ

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
โหราศาสตร์

80,000

โครงการฝึกอาชีพแก
ประชาชนทั่วไปด้าน
อาหาร

100,000

โครงการเฝ้าระวังด้าน
การสุขาภิบาลในส้วม
สาธารณะ

300,000

โครงการเฝ้าระวังปัญหา
มลพิษทางน้้าจากสถาน
ประกอบการ

500,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมปัญหาเหตุเดือด
ร้อนร้าคาญ

150,000

โครงการพลังสตรีพลัง
พัฒนาท้องถิ่น

150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 47/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการพัฒนาการ
บริหารงาน วิชาการ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

100,000

โครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามกลุมสาระ
การเรียนรู้

500,000

โครงการพัฒนาดิจิทัลเน
ทีฟ (Digital Natives)
ในชุมชนก้าวสูสังคมดิจิ
ทัล
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

500,000

โครงการพัฒนาตลาดสด
โครงการพัฒนาทักษะ
การท้างานเป็นทีม

1,500,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(digital literacy)
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัต
กรรมทางการศึกษา

150,000

200,000

898

โครงการพัฒนาระบบ
ฝึกอบรมอาชีพและการ
สงเสริมการตลาด ออ
นไลน์ด้วย E-Learning

200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 48/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการพัฒนาการ
บริหารงาน วิชาการ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

100,000

โครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามกลุมสาระ
การเรียนรู้

500,000

โครงการพัฒนาดิจิทัลเน
ทีฟ (Digital Natives)
ในชุมชนก้าวสูสังคมดิจิ
ทัล

500,000

โครงการพัฒนาตลาดสด

150,000

150,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การท้างานเป็นทีม

1,500,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(digital literacy)

200,000

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัต
กรรมทางการศึกษา

150,000

โครงการพัฒนาระบบ
ฝึกอบรมอาชีพและการ
สงเสริมการตลาด ออ
นไลน์ด้วย E-Learning

200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 49/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนการส
อน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาล
นครนนทบุรี

ค่าใช้สอย

200,000

300,000

โครงการยกยองผู้
บ้าเพ็ญประโยชน์ดีเดน

120,000

โครงการยกยองพอดี
เดน

400,000

โครงการยกยองแมดี
เดน

400,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัย
โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการค้า
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
งบด้าเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

950,000

900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 50/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนการส
อน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาล
นครนนทบุรี

200,000

โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการค้า
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

300,000

โครงการยกยองผู้
บ้าเพ็ญประโยชน์ดีเดน

120,000

โครงการยกยองพอดี
เดน

400,000

โครงการยกยองแมดี
เดน

400,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัย

100,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

950,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 51/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการยกระดับ
มาตรฐานส้วมสาธารณะ

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
200,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

งบด้าเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

150,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ "คนนนท์ แยก
กอนทิ้ง"

500,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาด

700,000

โครงการรณรงค์ส้านัก
งานสีเขียว (Green
Office)
โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

500,000

40,000

โครงการโรงเรียนโปรง
ใส

100,000

โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและนอก
ประเทศ

5,000,000

200,000

902

โครงการศึกษาดูงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 52/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการยกระดับ
มาตรฐานส้วมสาธารณะ

200,000

โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

150,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ "คนนนท์ แยก
กอนทิ้ง"

500,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาด

700,000

โครงการรณรงค์ส้านัก
งานสีเขียว (Green
Office)

500,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

40,000

โครงการโรงเรียนโปรง
ใส

100,000

โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาวัฒนธรรมและ
การจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและนอก
ประเทศ

5,000,000

โครงการศึกษาดูงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 53/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสงเสริม ทักษะ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อยางยั่งยืน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

500,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมภายในศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสงเสริมการจัด
ตั้งและการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

500,000

โครงการสงเสริมการใช้
ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอยางปลอดภัย

300,000

โครงการสงเสริมการ
เพิ่มทักษะพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานคณะท้างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว ใน
ชุมชน

500,000

40,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เพื่อ ประชาชนสู
ยุคดิจิตอล

70,000

904

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 54/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสงเสริม ทักษะ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อยางยั่งยืน
โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมภายในศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

500,000

250,000

250,000

โครงการสงเสริมการจัด
ตั้งและการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

500,000

โครงการสงเสริมการใช้
ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอยางปลอดภัย

300,000

โครงการสงเสริมการ
เพิ่มทักษะพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานคณะท้างานศูนย์
พัฒนาครอบครัว ใน
ชุมชน

500,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย

40,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เพื่อ ประชาชนสู
ยุคดิจิตอล

70,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 55/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริม
กิจกรรม การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
โครงการสงเสริมครอบ
ครัวปลอดบุหรี่ ชุมชน
ปลอดบุหรี่
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกัน และตอต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมชุมชน
รักการอาน

250,000

500,000

40,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ คณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

600,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าชุมชน

700,000

โครงการสงเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการสงเสริม
โรงเรียนคุณธรรม

200,000

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 56/120

แผนงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรม การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา
2,000,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

2,000,000

โครงการสงเสริมครอบ
ครัวปลอดบุหรี่ ชุมชน
ปลอดบุหรี่

250,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกัน และตอต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น

500,000

โครงการสงเสริมชุมชน
รักการอาน

40,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ คณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

600,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าชุมชน

700,000

โครงการสงเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

200,000

โครงการสงเสริม
โรงเรียนคุณธรรม

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 57/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนานักกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศสูกีฬาอาชีพ

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพประชาชน

500,000

โครงการสงเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

50,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง

200,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดท้า
ประชาคมแผนชุมชนใน
ระดับพื้นที่

500,000

250,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยผู้สูงอายุ

1,000,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยแมและเด็ก

80,000

908

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยท้างาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 58/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้
โครงการสงเสริมและ
พัฒนานักกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศสูกีฬาอาชีพ

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

100,000

1,500,000

1,500,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพประชาชน

500,000

โครงการสงเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

50,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง

200,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดท้า
ประชาคมแผนชุมชนใน
ระดับพื้นที่

500,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยท้างาน

250,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยผู้สูงอายุ

1,000,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยแมและเด็ก

80,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 59/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยเรียน

200,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายและจิตของเด็กวัย
เรียน

150,000

โครงการสถานประกอบ
การรักษ์สิ่งแวดล้อม

300,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแกเด็กด้อย
โอกาส

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จาย การบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน และประถม
ศึกษา)

24,251,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับมัธยม
ศึกษา)

5,391,600

โครงการสร้างเครือขาย
ในการพัฒนาเด็กด้อย
โอกาส

40,000

150,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

910

โครงการสร้างเครือขาย
ชวยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 60/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยเรียน

200,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายและจิตของเด็กวัย
เรียน

150,000

โครงการสถานประกอบ
การรักษ์สิ่งแวดล้อม

300,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแกเด็กด้อย
โอกาส

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จาย การบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน และประถม
ศึกษา)

24,251,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับมัธยม
ศึกษา)

5,391,600

โครงการสร้างเครือขาย
ในการพัฒนาเด็กด้อย
โอกาส

40,000

โครงการสร้างเครือขาย
ชวยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม

150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 61/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสร้างจิตส้านึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมของท้องถิ่น

450,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

2,430,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการส้ารวจและจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกอง
ทุนหมูบ้านและชุมชน
เมืองในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

50,000

500,000

912

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และกฎหมาย
ส้าคัญตางๆในการจัด
บริการสาธารณะของ
เทศบาล

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 62/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสร้างจิตส้านึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมของท้องถิ่น

450,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และดูงานพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

2,430,000

โครงการส้ารวจและจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกอง
ทุนหมูบ้านและชุมชน
เมืองในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และกฎหมาย
ส้าคัญตางๆในการจัด
บริการสาธารณะของ
เทศบาล

500,000
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หน้า : 63/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

150,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันโรค

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

400,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้
ไร้ที่พึ่งฯ
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น

40,000,000

1,000,000

โครงการอบรมยุว
บรรณารักษ์
โครงการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
และวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

50,000

300,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 64/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

150,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันโรค

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

400,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้
ไร้ที่พึ่งฯ
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น
โครงการอบรมยุว
บรรณารักษ์
โครงการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
และวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง

40,000,000

1,000,000

50,000

300,000

915
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 65/120

แผนงาน
โครงการอบรมให้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารของราชการพ.ศ
. 2540

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและระงับ
การแพรเชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ ณ แหลง
ก้าเนิด

100,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

220,000

โครงการอาหารกลางวัน
เงินชวยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000,000
50,000

916

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 66/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการอบรมให้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารของราชการพ.ศ
. 2540

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและระงับ
การแพรเชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ ณ แหลง
ก้าเนิด

100,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

220,000

โครงการอาหารกลางวัน

10,000,000

เงินชวยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 67/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนส้าหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาดูแลรักษา
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

6,000,000

1,644,000

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้ภายใน
อุทยาน มกุฎรมยสราญ
และลานพระบรมรูป ร
.5

3,192,000

918

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้ภายใน
บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 68/120

แผนงาน
เงินอุดหนุนส้าหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

450,000

รวม

450,000

จ้างเหมาดูแลรักษา
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง

6,000,000

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้ภายใน
บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

1,644,000

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้ภายใน
อุทยาน มกุฎรมยสราญ
และลานพระบรมรูป ร
.5

3,192,000
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หน้า : 69/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบด้าเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้และความ
สะอาด บริเวณเกาะ
กลางถนนพิบูลสงคราม

1,200,000

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้และความ
สะอาดริมคลองประปา
และชาฮกเกี้ยน ซุ้มกา
ระเวกริมคลองสวย

2,364,000

จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้้า , สวน 72
พรรษา และสวน 80
พรรษา ประชานิเวศน์
3

1,600,000

วัสดุกอสร้าง
วัสดุการเกษตร

107,000

10,000

5,000

150,000

100,000

2,400,000

405,000
6,350,000

1,420,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

500,000

70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

250,000

800,000

100,000

16,000

161,000

20,000

365,000

1,655,000

150,000

500,000

200,000

2,200,000
10,000

100,000

30,000

920

530,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

17,250,000

1,400,000

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์

265,000
255,000

วัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 70/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบด้าเนินงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้และความ
สะอาด บริเวณเกาะ
กลางถนนพิบูลสงคราม

1,200,000

จ้างเหมาบริการดูแล
รักษาต้นไม้และความ
สะอาดริมคลองประปา
และชาฮกเกี้ยน ซุ้มกา
ระเวกริมคลองสวย

2,364,000

จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้้า , สวน 72
พรรษา และสวน 80
พรรษา ประชานิเวศน์
3

1,600,000

วัสดุกอสร้าง

40,000

วัสดุการเกษตร

70,000

5,000

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์

1,400,000
50,000
110,000

455,000
1,000,000

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

11,955,000
570,000

วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

17,927,000
2,730,000

วัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุ

รวม

20,000
40,000

3,370,000
742,000

921
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หน้า : 71/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว

35,000

26,377,100

610,000

2,100,000

1,550,000

1,250,000

2,356,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

330,000

155,000

293,000

245,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

715,000

750,000

380,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้ารวจ

งบด้าเนินงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
549,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

4,800,000

3,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
5,300,000

30,000

52,000,000

200,000

4,600,000

35,000

200,000

9,400,000

150,000

220,000

40,670,000

1,140,000

1,280,000

1,220,000

5,000

100,000

3,400,000

400,000

5,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

360,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

150,000

1,100,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล

880,000

1,102,000

400,000

1,150,000

5,000

คาบริการโทรศัพท์

295,000

64,000

55,000

60,000

15,000

คาบริการไปรษณีย์

2,380,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

2,020,000

340,000

150,000

50,000

13,500,000

7,500,000

3,850,000

11,100,000

คาไฟฟ้า

5,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

922

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

หน้า : 72/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000

40,000

33,244,100

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

750,000

600,000

280,800

61,086,800

69,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000
100,000

5,732,000
250,000

1,150,000

50,000

12,145,000

200,000

42,260,000

20,000

12,830,000

วัสดุส้ารวจ

งบด้าเนินงาน

5,000

วัสดุอื่น
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล
คาบริการโทรศัพท์
ค่าสาธารณูปโภค

500,000

1,850,000

1,430,000

100,000

5,067,000

60,000

50,000

คาบริการไปรษณีย์

ครุภัณฑ์กอสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5,000

604,000
2,380,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,000

วัสดุส้านักงาน

งบลงทุน

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

2,900,000

450,000

3,010,000

500,000

39,355,000
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หน้า : 73/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
ครุภัณฑ์อื่น
คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

200,000

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3
ตา
กล้องถายรูปดิจิตอล

245,000
80,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 2)

220,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 5)

499,800

924

หน้า : 74/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
ครุภัณฑ์อื่น
คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3
ตา
กล้องถายรูปดิจิตอล

200,000
245,000
80,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 2)

220,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ 5)

499,800

925

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 75/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา

17,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา

20,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนมกุฎ
รมยสราญ

30,000,000

45,000

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง มีพนัก
พิง

30,000

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีพนัก
พิง

57,600

เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน
และมีพนักพิง

90,000

เก้าอี้รับแขกแบบไมมีล้อ
เลื่อน มีที่ท้าวแขน และ
มีพนักพิง

10,500

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

926

เก้าอี้ 2 ที่นั่ง มีพนักพิง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 76/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา

17,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา

20,000,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ติดตั้งบริเวณสวนมกุฎ
รมยสราญ

30,000,000

เก้าอี้ 2 ที่นั่ง มีพนักพิง

45,000

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง มีพนัก
พิง

30,000

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีพนัก
พิง

57,600

เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน
และมีพนักพิง

90,000

เก้าอี้รับแขกแบบไมมีล้อ
เลื่อน มีที่ท้าวแขน และ
มีพนักพิง

10,500

927

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 77/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครนไฟฟ้า ขนาด 7.5
ตัน
1,200,000

เครื่องกรองน้้าระบบ
RO พร้อมติดตั้ง

ค่าครุภัณฑ์

9,000

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ด้วยไฟฟ้า พร้อมอัล
ตร้าซาวน์ พร้อมชุด
สุญญากาศ

700,000

เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ไฟฟ้า

480,000

เครื่องกวาดถนน
พลังงานไฟฟ้า

6,000,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
in One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
5,200,000

เครื่องกดหน้าอกผู้ป่วย
อัตโนมัติ

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

65,600

328,000

262,400

95,400

เครื่องคอมพิวเตอร์แม
ขาย แบบที่ 2

378,000

928

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานส้านัก
งาน

32,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 78/120

แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครนไฟฟ้า ขนาด 7.5
ตัน

5,200,000

เครื่องกดหน้าอกผู้ป่วย
อัตโนมัติ

1,200,000

เครื่องกรองน้้าระบบ
RO พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

9,000

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ด้วยไฟฟ้า พร้อมอัล
ตร้าซาวน์ พร้อมชุด
สุญญากาศ

700,000

เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ไฟฟ้า

480,000

เครื่องกวาดถนน
พลังงานไฟฟ้า

6,000,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
in One ส้าหรับงาน
ส้านักงาน

65,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน

623,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานส้านัก
งาน

95,400

เครื่องคอมพิวเตอร์แม
ขาย แบบที่ 2

378,000

929

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 79/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

151,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

366,400

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า
12 หลัก

3,500

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า
14 หลัก

28,000

45,800

เครื่องฉายแสง

30,000

เครื่องชั่งน้้าหนักแบบ
ดิจิตอล พร้อมที่วัดสวน
สูง

40,000

เครื่องซักผ้า แบบฝา
หน้า

25,000

เครื่องซักผ้าแบบ
ธรรมดา ขนาด 15
กิโลกรัม

18,000

เครื่องตัดหญ้า แบบ
สะพายบา

930

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 80/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

151,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

412,200

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า
12 หลัก

3,500

เครื่องค้านวนเลขไฟฟ้า
14 หลัก

28,000

เครื่องฉายแสง

30,000

เครื่องชั่งน้้าหนักแบบ
ดิจิตอล พร้อมที่วัดสวน
สูง

40,000

เครื่องซักผ้า แบบฝา
หน้า

25,000

เครื่องซักผ้าแบบ
ธรรมดา ขนาด 15
กิโลกรัม

18,000

เครื่องตัดหญ้า แบบ
สะพายบา

19,000

19,000

931

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 81/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า
และสี) ความเร็ว 20
แผนตอนาที

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

200,000
1,600,000

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ด้า)
ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที
เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว -ด้า)
เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

180,000

66,600

เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง ท้าลายครั้ง
ละ 30 แผน
เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง
เครื่องบดยอยวัสดุชิ้น
ใหญ

66,000

38,600
5,000,000

932

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 82/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า
และสี) ความเร็ว 20
แผนตอนาที

120,000

เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว -ด้า)

200,000

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล

1,600,000

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ด้า)
ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที

180,000

เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง

66,600

เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง ท้าลายครั้ง
ละ 30 แผน

66,000

เครื่องท้าลายเอกสาร
แบบตัดตรง

38,600

เครื่องบดยอยวัสดุชิ้น
ใหญ

5,000,000

933

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 83/120

แผนงาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

263,600

139,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู

85,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
30,000 บีทียู

94,400

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
36,000 บีทียู

596,200

934

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
18,000 บีทียู

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 84/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter)

263,600

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
18,000 บีทียู

139,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู

85,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
30,000 บีทียู

94,400

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด
36,000 บีทียู

596,200

935

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 85/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู

36,000

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ด
เลือด (Serofuge)

200,000

เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้ง
โต๊ะ

69,300

เครื่องปั่นเหวี่ยงหา
เปอร์เซ็นต์การอัดแนน
ของเม็ดเลือดแบบตั้ง
โต๊ะ

98,500

เครื่องปั้มน้้า

10,000

เครื่องแปรรูปขยะชี
วมวล

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,600,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวด้า

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

37,500

30,000

10,000

936

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 86/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู

36,000

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ด
เลือด (Serofuge)

200,000

เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้ง
โต๊ะ

69,300

เครื่องปั่นเหวี่ยงหา
เปอร์เซ็นต์การอัดแนน
ของเม็ดเลือดแบบตั้ง
โต๊ะ

98,500

เครื่องปั้มน้้า

10,000

เครื่องแปรรูปขยะชี
วมวล

5,600,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

37,500

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวด้า

40,000

937

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 87/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

30,000

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

60,000

เครื่องพิมพ์บัตร
พลาสติก ประเภทบัตร
พีวีซีการ์ด (PVC) พร้อม
โปรแกรมปฏิบัติงาน

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

66,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความ
ร้อน (Thermal
Printer)

52,000

13,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

105,000

938

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 88/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

75,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

30,000

เครื่องพิมพ์บัตร
พลาสติก ประเภทบัตร
พีวีซีการ์ด (PVC) พร้อม
โปรแกรมปฏิบัติงาน

66,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความ
ร้อน (Thermal
Printer)

52,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า

13,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2

105,000

939

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 89/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1

30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 2

27,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด้า
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

5,200

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนย้าย

104,000
470,000

เครื่องยอยกิ่งไม้

2,800,000
72,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติ และวัด
เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด

240,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบกระเป๋า

22,000

940

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/ FM ชนิดมือถือ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 90/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1

40,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 2

27,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด้า

5,200

เครื่องฟอกอากาศ

104,000

เครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนย้าย

470,000

เครื่องยอยกิ่งไม้

2,800,000

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/ FM ชนิดมือถือ

72,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติ และวัด
เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด

240,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบกระเป๋า

22,000

941

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 91/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบแขนสอด ชนิด
อัตโนมัติ

70,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้ง
โต๊ะ

27,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบล้อเลื่อน

40,000

เครื่องวัดระดับน้้าผิว
จราจร พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

6,100,000

12,800

เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1
เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

203,000

428,000

942

เครื่องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์
(Spectrophotometer
)

68,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 92/120

แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบแขนสอด ชนิด
อัตโนมัติ

70,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้ง
โต๊ะ

27,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบล้อเลื่อน

40,000

เครื่องวัดระดับน้้าผิว
จราจร พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

6,100,000

เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป

12,800

เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

68,000

เครื่องสแกนเนอร์
ส้าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

203,000

เครื่องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์
(Spectrophotometer
)

428,000

943

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 93/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด
1 kVA

40,600

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด
800 VA

57,500

เครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

42,500

7,500

เครื่องสูบน้้า ขนาด
0.50 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,000,000

เครื่องให้การบ้าบัด
รักษาด้วยคลื่นกระแทก
ชนิด Radial

1,800,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
แสงเลเซอร์

1,000,000

เครื่องอบผ้า

21,000

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

180,000

เครื่องอัดอากาศ

66,000

โคม LED ขนาด 200
วัตต์
โคมไฟสองส้าหรับเย็บ
แผล
6,422,000

944

จอ Interactive
Presenter พร้อมติดตั้ง

40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 94/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด
1 kVA

40,600

เครื่องส้ารองไฟ ขนาด
800 VA

57,500

เครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

50,000

เครื่องสูบน้้า ขนาด
0.50 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้ง

1,000,000

เครื่องให้การบ้าบัด
รักษาด้วยคลื่นกระแทก
ชนิด Radial

1,800,000

เครื่องให้การรักษาด้วย
แสงเลเซอร์

1,000,000

เครื่องอบผ้า

21,000

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

180,000

เครื่องอัดอากาศ
โคม LED ขนาด 200
วัตต์
โคมไฟสองส้าหรับเย็บ
แผล
จอ Interactive
Presenter พร้อมติดตั้ง

66,000
358,000

358,000
40,000
6,422,000

945

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:37:09

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 95/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 21.5 นิ้ว

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

7,400

จัดท้าระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
ส้าหรับโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

2,145,800

จ้างท้าโปรแกรมจัดเก็บ
แฟ้มประวัติผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์

150,000

จ้างท้าโปรแกรมบริหาร
จัดการงานโรงพยาบาล
GTW Back Office

150,000

ฉากกั้นห้องแบบ 4 ตอน
พับได้

65,000

ชั้นวางของ

2,500

ชุดชวยหายใจ 3
ปริมาตร

20,000

ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก

64,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบสูง 16 บาน

80,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบสูง 8 บาน

50,000

946

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 96/120

แผนงาน
จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 21.5 นิ้ว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
7,400

จัดท้าระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
ส้าหรับโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6

2,145,800

จ้างท้าโปรแกรมจัดเก็บ
แฟ้มประวัติผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์

150,000

จ้างท้าโปรแกรมบริหาร
จัดการงานโรงพยาบาล
GTW Back Office

150,000

ฉากกั้นห้องแบบ 4 ตอน
พับได้

65,000

ชั้นวางของ

2,500

ชุดชวยหายใจ 3
ปริมาตร

20,000

ตู้เก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก

64,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบสูง 16 บาน

80,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบสูง 8 บาน

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 97/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ตู้ท้าน้้าร้อน - น้้าเย็น
แบบถังอยูด้านลาง
พร้อมติดตั้ง

18,000

ตู้ทึบ พร้อมอางล้างมือ
แบบ 2 หลุม

40,000

ตู้นิรภัย ขนาดน้้าหนัก
105 กิโลกรัม

16,000

ตู้พร้อมซิงค์ล้างมือ
พร้อมติดตั้ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

8,500

ตู้ไม้ใสเอกสาร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

76,500

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

6,400

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

17,000

ตู้เย็นแชยาและ
เวชภัณฑ์ 1 ประตู

350,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ชั้น

5,600

ตู้วางรองเท้า

3,500

ตู้วางรองเท้าแบบ 4 ชั้น

2,600

ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
71,500

948

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
ขนาด 40 ชอง

18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 98/120

แผนงาน

รวม

18,000

ตู้ทึบ พร้อมอางล้างมือ
แบบ 2 หลุม

40,000

ตู้นิรภัย ขนาดน้้าหนัก
105 กิโลกรัม

16,000

ตู้ไม้ใสเอกสาร
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการ
พาณิชย์

ตู้ท้าน้้าร้อน - น้้าเย็น
แบบถังอยูด้านลาง
พร้อมติดตั้ง

ตู้พร้อมซิงค์ล้างมือ
พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

8,500
76,500

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

6,400

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

17,000

ตู้เย็นแชยาและ
เวชภัณฑ์ 1 ประตู

350,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ชั้น

5,600

ตู้วางรองเท้า

3,500

ตู้วางรองเท้าแบบ 4 ชั้น

2,600

ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)

18,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
ขนาด 40 ชอง

71,500
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หน้า : 99/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ตู้เหล็กบานเปิด

21,600

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
- ลางทึบ

33,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

23,600

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

14,000

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

91,000

โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่
นั่ง

19,000

โต๊ะเมโย

11,600

โต๊ะอเนกประสงค์

4,200

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV
ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 3 x 4.6 เมตร
(13.8 ตารางเมตร)

39,800
36,000
15,000,000

18,400

950

ผ้ามานพร้อมรางและ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา
1.5 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

6,900

โต๊ะท้างาน

โทรศัพท์พื้นฐาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 100/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ตู้เหล็กบานเปิด

21,600

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
- ลางทึบ

33,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

23,600

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

14,000

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

งบลงทุน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

6,900

โต๊ะท้างาน

91,000

โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่
นั่ง

19,000

โต๊ะเมโย

11,600

โต๊ะอเนกประสงค์

4,200

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV

39,800

โทรศัพท์พื้นฐาน

36,000

ป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 3 x 4.6 เมตร
(13.8 ตารางเมตร)

15,000,000

ผ้ามานพร้อมรางและ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา
1.5 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.

18,400

951
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 101/120

แผนงาน
ผ้ามานพร้อมรางและ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา
1.7 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าครุภัณฑ์

10,000,000

มอเตอร์ไฟฟ้าขับบาน
ประตูระบายน้้าด้วย
ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง
บริเวณสถานีสูบน้้า
คลองศรีเพ็ชร และ
สถานีสูบน้้าใต้ทางดวน
งามวงศ์วาน

500,000

มานม้วนกันแสง พร้อม
ติดตั้ง

37,800

มานม้วนกันแสง พร้อม
ติดตั้ง ขนาดความกว้าง
ไมน้อยกวา 1.55 ม. x
ความสูงไมน้อยกวา
2.20 ม.

12,000

รถเข็นชนิดนั่ง

1,840,000
15,000

952

ยูนิตท้าฟัน พร้อม
อุปกรณ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

57,600

ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย
ขนาดความจุไมน้อยกวา
16 ลูกบาศก์เมตร

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 102/120

แผนงาน
ผ้ามานพร้อมรางและ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ความกว้างไมน้อยกวา
1.7 ม. x ความสูงไม
น้อยกวา 1.9 ม.
ภาชนะตู้อัดขยะมูลฝอย
ขนาดความจุไมน้อยกวา
16 ลูกบาศก์เมตร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

57,600

10,000,000

มอเตอร์ไฟฟ้าขับบาน
ประตูระบายน้้าด้วย
ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง
บริเวณสถานีสูบน้้า
คลองศรีเพ็ชร และ
สถานีสูบน้้าใต้ทางดวน
งามวงศ์วาน

500,000

มานม้วนกันแสง พร้อม
ติดตั้ง

37,800

มานม้วนกันแสง พร้อม
ติดตั้ง ขนาดความกว้าง
ไมน้อยกวา 1.55 ม. x
ความสูงไมน้อยกวา
2.20 ม.

12,000

ยูนิตท้าฟัน พร้อม
อุปกรณ์
รถเข็นชนิดนั่ง

1,840,000
15,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 103/120

แผนงาน
รถเข็นพื้นเหล็กพับได้

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

3,500

รถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

109,400

รถจักรยานยนต์ ขนาด
150 ซีซี

337,200

รถจักรยานยนต์ ขนาด
150 ซีซี พร้อมติดตั้ง
กลองท้ายรถ และไฟวับ
วาบ

451,500

รถบรรทุกขยะ ชนิด 10
ล้อ 2 เพลา

6,000,000

รถบรรทุกน้้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไมน้อยกวา
6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ

4,200,000

รถบรรทุกฝอยแบบเท
ท้าย ขนาดความจุไม
น้อยกวา 6 ลูกบาศก์
เมตร

7,000,000

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด
4 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย พร้อมชุดยก
ท้าย

12,800,000

954

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 104/120

แผนงาน
รถเข็นพื้นเหล็กพับได้

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
3,500

รถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี

109,400

รถจักรยานยนต์ ขนาด
150 ซีซี

337,200

รถจักรยานยนต์ ขนาด
150 ซีซี พร้อมติดตั้ง
กลองท้ายรถ และไฟวับ
วาบ

451,500

รถบรรทุกขยะ ชนิด 10
ล้อ 2 เพลา

6,000,000

รถบรรทุกน้้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไมน้อยกวา
6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ

4,200,000

รถบรรทุกฝอยแบบเท
ท้าย ขนาดความจุไม
น้อยกวา 6 ลูกบาศก์
เมตร

7,000,000

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด
4 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย พร้อมชุดยก
ท้าย

12,800,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 105/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด
6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบ
อัดท้ายพร้อมชุดยกท้าย
14,000,000

รถยนต์เทท้าย ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 3
ลูกบาศก์เมตร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

16,800,000

รถยนต์ดับเพลิง

รถยนต์นั่ง 5 ประตู

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

3,700,000
4,200,000

รอก ขนาด 10 ตัน

160,000

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมติดตั้ง

527,800

ระบบป้องกันน้้าทวม
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

5,100,000

ล้าโพงเคลื่อนที่ พร้อม
ไมค์ลอย และล้อลาก
สแกนเนอร์ส้าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่1
เสาแขวนขวดน้้าเกลือ 4
ล้อ

33,000

187,000

2,500

ห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบตู้
สุขาคู พร้อมติดตั้ง
72,500

956

หุนฝึกชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐานแบบครึ่งตัว (ผู้ใหญ)

495,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 106/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รถบรรทุกมูลฝอย ขนาด
6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบ
อัดท้ายพร้อมชุดยกท้าย

16,800,000

รถยนต์ดับเพลิง

14,000,000

รถยนต์เทท้าย ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 3
ลูกบาศก์เมตร

3,700,000

รถยนต์นั่ง 5 ประตู

4,200,000

รอก ขนาด 10 ตัน

160,000

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมติดตั้ง

527,800

ระบบป้องกันน้้าทวม
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

5,100,000

ล้าโพงเคลื่อนที่ พร้อม
ไมค์ลอย และล้อลาก

33,000

สแกนเนอร์ส้าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่1

187,000

เสาแขวนขวดน้้าเกลือ 4
ล้อ

2,500

ห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบตู้
สุขาคู พร้อมติดตั้ง

495,000

หุนฝึกชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐานแบบครึ่งตัว (ผู้ใหญ)

72,500
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 107/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ชอง

120,000

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือขาย (Router)

44,000

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือขายในระบบ
ปฏิบัติงานบัตรประจ้า
ตัวประชาชนเคลื่อนที่

100,000

อุปกรณ์ประกอบการฝึก
CPR และ AED

100,000

อุปกรณ์อานบัตร
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

7,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

958

โครงการกอสร้างก้าแพง
กันดินคลองบาฬี ชวงที่
2 (ชวงถนน งาม
วงศ์วาน-ซอยติวานนท์
14)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 108/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ชอง

120,000

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือขาย (Router)

44,000

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือขายในระบบ
ปฏิบัติงานบัตรประจ้า
ตัวประชาชนเคลื่อนที่

100,000

อุปกรณ์ประกอบการฝึก
CPR และ AED

100,000

อุปกรณ์อานบัตร
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

งบลงทุน

แผนงานการ
พาณิชย์

7,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการกอสร้างก้าแพง
กันดินคลองบาฬี ชวงที่
2 (ชวงถนน งาม
วงศ์วาน-ซอยติวานนท์
14)

18,900,000

18,900,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 109/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองวัดต้าหนักใต้
โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองบางแพรกฝั่งกรม
ราชทัณฑ์ชวงสถานีสูบ
น้้าคลองบางแพรกถึง
ถนนนนทบุรี 1
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะคลองทา
ทรายชวงวัดชมภูเวกถึง
แมน้าเจ้าพระยา
โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะคลองบางซื่อ
น้อยชวงถนนติวานนท์
ถึงซอยรัตนาธิเบศร์ 3
โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะล้าประโด
งสาธารณประโยชน์ชวง
ถนนนนทบุรี 1 ถึงคลอง
บางแพรก

960

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 110/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองวัดต้าหนักใต้

1,400,000

1,400,000

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะ ค.ส.ล.
คลองบางแพรกฝั่งกรม
ราชทัณฑ์ชวงสถานีสูบ
น้้าคลองบางแพรกถึง
ถนนนนทบุรี 1

40,500,000

40,500,000

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะคลองทา
ทรายชวงวัดชมภูเวกถึง
แมน้าเจ้าพระยา

27,000,000

27,000,000

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะคลองบางซื่อ
น้อยชวงถนนติวานนท์
ถึงซอยรัตนาธิเบศร์ 3

40,000,000

40,000,000

โครงการกอสร้างเขื่อน
กันน้้าเซาะล้าประโด
งสาธารณประโยชน์ชวง
ถนนนนทบุรี 1 ถึงคลอง
บางแพรก

8,500,000

8,500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 111/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการกอสร้างถนน
พร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ท้าย
ซอยกรุงเทพนนท์ 12
แยก 14
โครงการกอสร้างถนน
พร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอย
ข้างโรงเรียนวัดบัวขวัญ
โครงการกอสร้างบอสูบ
น้้าซอยสามัคคี 60
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างบอสูบ
น้้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้้าซอยสามัคคี 61/1
โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้้า ท้ายซอยจุฬา
เกษม 11
โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้้าบริเวณซอย
งามวงศ์วาน 2 หลัง
กระทรวง สาธารณสุข

962

โครงการกอสร้างสถานี
สูบน้้าคลองบางตลาด
(ใต้ทางดวน)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 112/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างถนน
พร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ท้าย
ซอยกรุงเทพนนท์ 12
แยก 14

2,000,000

2,000,000

โครงการกอสร้างถนน
พร้อมรางวีและทอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. ซอย
ข้างโรงเรียนวัดบัวขวัญ

290,000

290,000

โครงการกอสร้างบอสูบ
น้้าซอยสามัคคี 60

5,000,000

5,000,000

โครงการกอสร้างบอสูบ
น้้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้้าซอยสามัคคี 61/1

2,900,000

2,900,000

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้้า ท้ายซอยจุฬา
เกษม 11

400,000

400,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้้าบริเวณซอย
งามวงศ์วาน 2 หลัง
กระทรวง สาธารณสุข

1,135,000

1,135,000

โครงการกอสร้างสถานี
สูบน้้าคลองบางตลาด
(ใต้ทางดวน)

70,000,000

70,000,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 113/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการเขื่อนกันน้้า
เซาะล้ารางสาธารณ
ประโยชน์ บริเวณถนน
เลี่ยงเมืองถึงหมูบ้าน
อัญชลี
โครงการจายเงินคืนคา
ปรับงานกอสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจายเงินชดเชย
คางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้
(คาK)
โครงการต้นแบบระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบ
ธรรมชาติจังหวัด
นนทบุรี
โครงการติดตั้งแผงกั้น
สแตนเลสพร้อมป้าย
เตือนบนทางเท้า
บริเวณถนนนนทบุรี 1

964

โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมรางวี ค.ส.ล. และ
กอสร้างทอระบายน้้า
ซอยนนทบุรี 42

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 114/120

แผนงาน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการเขื่อนกันน้้า
เซาะล้ารางสาธารณ
ประโยชน์ บริเวณถนน
เลี่ยงเมืองถึงหมูบ้าน
อัญชลี

13,000,000

13,000,000

โครงการจายเงินคืนคา
ปรับงานกอสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี

100,000

100,000

โครงการจายเงินชดเชย
คางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้
(คาK)

100,000

100,000

โครงการต้นแบบระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบ
ธรรมชาติจังหวัด
นนทบุรี

455,000

455,000

โครงการติดตั้งแผงกั้น
สแตนเลสพร้อมป้าย
เตือนบนทางเท้า
บริเวณถนนนนทบุรี 1

6,910,000

6,910,000

โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมรางวี ค.ส.ล. และ
กอสร้างทอระบายน้้า
ซอยนนทบุรี 42

20,200,000

20,200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 115/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรพร้อมสัญญาณไฟ
เตือนบริเวณถนนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี
โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้า ประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองขุดถนนติวา
นนท์
โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองตาสุก
โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองบางขวาง
โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองบางซื่อน้อย
บริเวณหลังสถานีต้ารวจ
รัตนาธิเบศร์
โครงการปรับปรุงห้อง
รับรอง บริเวณชั้น 5
ส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 2

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

966

งบเงินอุดหนุน

369,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 116/120

แผนงาน

เงินอุดหนุน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรพร้อมสัญญาณไฟ
เตือนบริเวณถนนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้า ประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3

8,000,000

8,000,000

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองขุดถนนติวา
นนท์

5,000,000

5,000,000

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองตาสุก

5,000,000

5,000,000

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองบางขวาง

2,500,000

2,500,000

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้้าคลองบางซื่อน้อย
บริเวณหลังสถานีต้ารวจ
รัตนาธิเบศร์

5,000,000

5,000,000

โครงการปรับปรุงห้อง
รับรอง บริเวณชั้น 5
ส้านักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี อาคาร 2
งบเงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

369,000
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หน้า : 117/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการเงินอุดหนุน
ส้าหรับด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชด้าริด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,860,000

โครงการเงินอุดหนุน
ส้าหรับปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าทั้งระบบภายใน
โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1วัดท้ายเมือง

3,345,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จาย การบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน และประถม
ศึกษา)

40,744,200

เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี
ตราโมท ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น
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หน้า : 118/120

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
ส้าหรับด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชด้าริด้านสาธารณสุข

1,860,000

โครงการเงินอุดหนุน
ส้าหรับปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าทั้งระบบภายใน
โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1วัดท้ายเมือง

3,345,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จาย การบริหารสถาน
ศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียน และประถม
ศึกษา)

40,744,200

เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี
ตราโมท ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

400,000

400,000
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หน้า : 119/120

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ด้าเนินการพัฒนาระบบ
จัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

18,000,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาวิจัย ประเมิน
ผล การพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการระบบ
ตางๆ

200,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ส้ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

200,000

รวม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

536,783,920

240,464,400

133,453,500

307,597,100

240,455,100

44,234,300

519,249,300

28,235,200

970

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

หน้า : 120/120
แผนงานการศาสนา༛
แผนงาน
วัฒนธรรม༛และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ด้าเนินการพัฒนาระบบ
จัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนนทบุรี

18,000,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาวิจัย ประเมิน
ผล การพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการระบบ
ตางๆ

200,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ส้ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลนคร
นนทบุรี

200,000

รวม

46,421,100

335,117,780

2,988,300

2,435,000,000
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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น้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รนนทบรี
า ภ ม นนทบรี ั วัดนนทบรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 34,000,500 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 20,000,500 บาท
ด บียรับ านา
โดย านวณ า ารด บียรับ านา
ด นมีนา ม 2564 ป็น ณฑ์

านวน

15,000,000 บาท

านวน

3,000,000 บาท

รวม

2,000,000 บาท

านวน

2,000,000 บาท

านวน

500 บาท

านวน

4,200,000 บาท

านวน

7,000,000 บาท

านวน

2,800,000 บาท

ด นตลา ม 2563 ถึ

าไร า าร า นายทรัพย์ ลด านา
โดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลดในปทีผานมา ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
โดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา าร

ปทีผานมา

รายได้ บ็ด ตล็ด
ประมาณ าร ทา ับปทีแล้ว ป็นรายได้ บ็ด ตล็ดตา ๆ ทีไม
้าลั ษณะรายรับ มวด น ๆ

รายได้อื่น เป็นเงิน 14,000,000 บาท
ินทานบาร ท้ ถิน ร้ ยละ 30
ประมาณ าร ทา ดิม โดย านวณใน ัตรา 30
ทนดา นิน าร

าไร ทธิ

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

ประมาณ าร ทา ดิมโดย านวณใน ัตรา 50

าไร ทธิ

บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
ประมาณ าร ทา ดิม โดย านวณใน ัตรา 20

าไร ทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,301,800 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,364,000 บาท
งบกลาง

รวม

1,364,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

344,000 บาท

เงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล จานวน

344,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคาร
ารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน ารองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรายจ่ายอื่นเข้ามา
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบ วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
ถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ใน ปีที่ล่วงมาแล้ว
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,690,000 บาท
เงินเดือน ฝຆายประจ้า
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,690,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบ านักงาน จ. .ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน พ.ศ. 2558
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบ านักงาน จ. .ท
. ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ถานธนานุ
บาล พ.ศ. 2550
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งบด้าเนินงาน เป็นเงิน 3,147,800 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

2,236,800 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

208,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

28,800 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

449,000 บาท

รวม

227,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้พนักงาน ถานธนานุบาลที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
ถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ตรวจการ ถานธนานุ
บาล และพนักงาน ถานธนานุบาลที่ทาหน้าที่ตรวจ อบทรัพย์
รับจานาประจาปี
เงิน มทบเงิน ะ ม
- เพื่อจ่ายเป็นค่า มทบเงิน ะ มให้พนักงาน
ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงาน ถานธนานุบาล
ในวันประมูลจาหน่ายทรัพย์หลุดเงิน มทบเงิน ะ ม
ค่าตอบแทนพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินค่าจ้าง
ขั้น ูงของตาแหน่ง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จานวน

3,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาและอื่นๆ ตามพระ
ราชบัญญัติ โรงรับจานา พ.ศ. 2505
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์ ินรับจานาและอาคา
ร ถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้างของ ถานธนานุบาล
ค่าวาร าร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนัง ือพิมพ์ วาร ารต่างๆ ฯลฯ
ค่า อบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจ อบบัญชีให้กับ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้ อบบัญชีในการตรวจ อบบัญชีและรับรองงบการเงิน ถาน
ธนานุบาล
ค่าอากรแ ตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการทา ัญญาต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
าหรับรับรองผู้มาตรวจเยี่ยม ถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการของพนักงาน ถานธนานุบาลที่เบิกได้ตาม ิทธิฯ ในการ
ประชุม อบรมศึกษา ดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลของ อปท.

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถาน
ธนานุบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่นฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ านักงาน และ
อื่นๆ เพื่อให้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้
านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และอื่นๆ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า
และอื่นๆ ภายใน ถานธนานุบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นว่าวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วั ดุก่อ ร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุก่อ
ร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน ี และอื่นๆ
วั ดุยานพาหนะและขน ่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุยานพาหนะและขน ่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน และอื่นๆ
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วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

172,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ
เช่น เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิล์ม ฯลฯ
วั ดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์ ผงหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ และอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแ ไฟฟ้าของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการจัด ่งเอก ารต่างๆ ของ
ถานธนานุบาล
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า ื่อ
ารอื่นๆ ของ ถานธนานุบาล
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งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 14,100,000 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ

รวม

14,100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

4,200,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับ านักงาน จ. .ท. ตามที่กาหนด
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
- ตั้งจ่ายจากรายได้ กาไร ุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ทุนดาเนินการของ ถานธนานุบาล ร้อยละ 50
- ตั้งจ่ายจากรายได้ กาไร ุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
- ตั้งจ่ายจากรายได้ กาไร ุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รนนทบุรี
า ภ มื นนทบุรี ั วัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,517,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 10,017,000 บาท
ด บียรับ านา

านวน

9,000,000 บาท

านวน

1,000,000 บาท

รวม

15,000 บาท

านวน

15,000 บาท

านวน

2,000 บาท

านวน

2,250,000 บาท

านวน

3,750,000 บาท

านวน

1,500,000 บาท

โดย านวณ า ด บียรับ านา ดื น
ตุลา ม 2562 ถึ ันยายน 2563 ป็น ณฑ์
าไร า าร า นายทรัพย์ ลุด านา
โดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลุดในปทีผานมา ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
โดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา าร

ปทีผานมา

รายได้ บ็ด ตล็ด
โดยประมาณ าร ทา ับปทีแล้ว ป็นรายได้ บ็ด ตล็ดตา ๆ ทีไม
้าลั ษณะรายรับ มวด ืนๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 7,500,000 บาท
ินทานุบารุ ท้ ถิน ร้ ยละ 30
โดย านวณใน ัตรา 30
ทุนดา นิน าร

าไร ุทธิ

ถานธนานุบาล ร้ ยละ 50

โดย านวณใน ัตรา 50

าไร ุทธิ

บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
โดย านวณใน ัตรา 20

าไร ุทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,855,700 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 750,000 บาท
งบกลาง

รวม

750,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

200,000 บาท

เงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล จานวน

200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคาร
ารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน ารองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรายจ่ายอื่นไม่
ามารถคาดการณ์ได้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบ วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
ถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2% ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
แล้ว
รายการที่ 1 - 3 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานกิจการ ถานธนานุบาล
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,710,000 บาท
เงินเดือน ฝຆายประจ้า
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,710,000 บาท

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบ านักงาน จ. .ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน พ.ศ. 2558
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เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

1,000,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบนักงาน จ. .ท
. ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2550
รายการที่ 1.1 - 1.3 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
งบด้าเนินงาน เป็นเงิน 1,784,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงาน ถานธนานุบาลที่มี ิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
ถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ ถานธนานุบาล
และพนักงาน ถานธนานุบาลที่ทาหน้าที่ตรวจ อบทรัพย์รับจานา
เงิน มทบเงิน ะ ม
- เพื่อจ่ายเป็นค่า มทบเงิน ะ มให้พนักงาน
ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการพนักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงาน ถานธนานุ
บาล ในวันประมูลจาหน่ายทรัพย์หลุด
รายการที่ 1.1 - 1.7 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล

984
หน้า : 3/8

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:46:15

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม

336,000 บาท

รวม

201,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกทางานต่างๆ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาและอื่นๆ ตามพระ
ราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์ ินรับจานาและอาคา
ร ถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้างของ ถานธนานุบาล
ค่าวาร าร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนัง ือพิมพ์ วาร ารต่างๆ ฯลฯ
ค่า อบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจ อบบัญชีในการตรวจ อบบัญชีและรับรอง
งบการเงิน ถานธนานุบาล
ค่าอากรแ ตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการทา ัญญาต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จา
เป็น าหรับรับรองผู้มาตรวจเยี่ยม ถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการของพนักงาน ถานธนานุบาลที่เบิกได้ตาม ิทธิฯ ในการ
ประชุม อบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลของ อปท.

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถาน
ธนานุบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ของ
ที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ านักงานและ
อื่นๆ เพื่อให้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายการที่ 2.1 - 2.4 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้ านัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์ ิน
จานาและอื่นๆ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า
และอื่นๆ ภายใน ถานธนานุบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้
ถูพื้น น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วั ดุก่อ ร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุก่อ
ร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน ี
วั ดุยานพาหนะและขน ่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุยานพาหนะและขน ่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางในและอื่นๆ
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วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

138,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ
เช่น เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิล์ม ฯลฯ
วั ดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ และ
อื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแ ไฟฟ้าของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการจัด ่งเอก ารต่างๆ ของ
ถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ าร
อื่นๆ ของ ถานธนานุบาล
รายการที่ 4.1 - 4.5 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
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งบลงทุน เป็นเงิน 11,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
1. ปมน้าหอยโข่ง
จานวน 5,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปมน้าหอยโข่ง จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในการ ูบน้าเข้ามาใช้ใน ถานธนานุบาลฯ 2 โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- 1.1 วัตต์ แรงม้า 1.5 HP
- ท่อเข้า - ออก 1"x1" ระยะ ่ง ูง 34.3 - 16.4 เมตร
- ปริมาณน้า 50 - 130 ลิตร กระแ ไฟ 220 V
น้าหนัก 15.9 kg.
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่ อบราคามาได้อย่าง
ประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และ ถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2 มีความจา
เป็นต้องใช้ในการเพิ่มประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนัง ือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 43 ลาดับที่ 1

รวม

11,700 บาท

จานวน

5,900 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิก ์

จานวน

5,800 บาท

รวม

7,600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

2,250,000 บาท

จานวน

3,750,000 บาท

1. เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครื่อง ราคา 5,800 บาท
เพื่อใช้ในการ ารองไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด
ของ ถานธนานุบาลฯ 2 ประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ ังคม (หน้า 21 ข้อ 63)
- เป็นไปตามหนัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนัง ือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) ผ.03 หน้า 43 ลาดับที่ 2
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,600,000 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
- เพื่อจ่ายให้กับ านักงานคณะกรรมการจัดการ ถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น (จ. .ท.)
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไร ุทธิ) ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
ทุนดาเนินการของ ถานธนานุบาล ร้อยละ 50
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไร ุทธิ) ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
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บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กาไร ุทธิ) ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
รายการที่ 1.1 - 1.4 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล

จานวน

1,500,000 บาท

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ประจ้าปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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น้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ประ ําป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รนนทบรี
ํา ภ ม นนทบรี ั วัดนนทบรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,492,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 2,212,000 บาท
ด บี้ยรับ ํานํา
โดย ํานวณ า ด บี้ยรับ ํานํา
ันยายน 2564 ป็น ณฑ์

ํานวน

1,800,000 บาท

ํานวน

400,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

84,000 บาท

ํานวน

140,000 บาท

ํานวน

56,000 บาท

ด นตลา ม 2563 ถึ ด น

ําไร า าร ํา นายทรัพย์ ลด ํานํา
โดย ํานวณ า าร ํา นายทรัพย์ ลดในปที่ผานมา ป็น ณฑ์
ด บี้ย
ด บี้ย ินฝา ธนา าร
โดย ํานวณ า ด บี้ย ินฝา ธนา าร

ปที่ผานมา

รายได้ บ็ด ตล็ด
โดยประมาณ าร ทา ับปที่แล้ว ป็นรายได้ที่ไม ้าลั ษณะราย
รับ มวด ่นๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 280,000 บาท
ินทํานบําร ท้ ถิ่น ร้ ยละ 30
โดย ํานวณใน ัตรา ๓๐%
ทนดํา นิน าร

ําไร ทธิ

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

โดย ํานวณใน ัตรา ๕๐%

ําไร ทธิ

บํา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
โดย ํานวณใน ัตรา ๒๐%

ําไร ทธิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,438,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 111,800 บาท
งบกลาง
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

รวม

111,800 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- ําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในกรณี
ยืมเงิน ะ ม ของเทศบาลเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอัตราเท่ากับ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้
จากธนาคารของรัฐบาลของยอดเงินยืม ะ มคงค้างตามหนัง ือ
จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0023.5/16909 ลงวันที่ 30
กันยายน 2562 และ นบ 0023.5/16844 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563 เรื่อง ขอทําความตกลงผ่อนผัน ่งใช้เงินยืมเงิน
ะ มเทศบาล
ํารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน ํารองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือมีรายจ่ายอื่นเข้า
มา
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
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รายจ่ายตามข้อผกพัน

รวม

41,800 บาท

เงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล จํานวน

41,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบ วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
ถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปที่ล่วงมา
แล้ว ตามระเบียบ ํานักงาน จ. .ท. ว่าด้วย วั ดิการหลังพ้นจาก
การเป็นพนักงาน ถานธนานุบาลและที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนัง ือ
ํานักงาน จ. .ท. ที่ มท 0801.5/ว 1629 ลงวันที่ 22
เมษายน 2564
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,060,000 บาท
เงินเดือน ฝຆายประจ้า
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,060,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
ถานธนานุบาล ตามระเบียบ ํานักงาน จ. .ท. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
เงินประจําตําแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบ ํานักงาน จ. .ท
. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ถานธนานุ
บาล พ.ศ. 2550
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
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งบด้าเนินงาน เป็นเงิน 766,000 บาท
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวม

502,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ ําหนักงาน จ. .ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของ ํานักงาน จ. .ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ําหรับผ้บริหารท้องถิ่น,ผ้ตรวจการ
ถานธนานุบาล, ผ้ปฏิบัติหน้าที่แทนผ้ตรวจการ ถานธนานุบาล
และเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
และพนักงานในการตรวจ อบทรัพย์รับจํานํา
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล ตามหนัง ือ ํานักงาน จ. .ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลว 15 กรกฎาคม 2563
เงิน มทบเงิน ะ ม
- เพื่อจ่ายเป็นค่า มทบเงิน ะ มให้พนักงาน
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงาน ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุ
บาล
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด

จํานวน

17,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

54,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงาน ถานธนานุ
บาล ในวันประมลจําหน่ายทรัพย์หลุด
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกทํางาน
ต่างๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่อใบ
อนุญาตตั้งรงรับจํานําและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์ ินรับจํานําและอาคา
ร ถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของ ถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
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ค่าวาร าร

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนัง ือพิมพ์ วาร ารต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่า อบบัญชี
- เพื่อจ่ายให้แก่ ํานักงาน อบบัญชี หรือผ้ อบบัญชีที่ไม่ ังกัด
ํานักงาน อบบัญชีและได้รับอณุญาตให้เป็นผ้ อบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ในการตรวจ อบบัญชี
และรับรองงบการของ ถานธนานุบาล ตามหนัง ือ ํานักงาน จ.
.ท. ที่ มท 0801.5/ว2268 ลงวันที่ 22 กันยายน 2562
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าอากรแ ตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการทํา ัญญาต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการของ พนักงาน ถานธนานุบาลที่เบิกได้ตาม ิทธิฯ ในการ
ประชุม อบรมศึกษาดงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลของ อปท.

จํานวน

1,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

43,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันระลึกการก่อตั้ง ถานธนา
นุบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ของที่
ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ี่ป (2561-2565) หน้า ผ.02-2-101 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ถานธนานุ
บาล เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ํานักงาน และ
อื่นๆ เพื่อให้ ามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบ วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
ถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปที่ล่วงมา
แล้ว ตามระเบียบ ํานักงาน จ. .ท. ว่าด้วย วั ดิการหลังพ้นจาก
การเป็นพนักงาน ถานธนานุบาลและที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนัง ือ
ํานักงาน จ. .ท. ที่ มท 0801.5/ว 1629 ลงวันที่ 22
เมษายน 2564
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

121,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า
และอื่นๆ ภายใน ถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถ
พื้น น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่น
ป้าย ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
วั ดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผง
หมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมลแบบต่างๆ และ
อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแ ไฟฟ้าของ ถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุ
บาล
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ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม

500,200 บาท

จํานวน

20,200 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแ ตมป์ในการจัด ่งเอก ารต่างๆของ ถาน
ธนานุบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ถานธนานุบาล
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ ารอื่นๆของ
ถานธนานุบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 500,200 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ
- เพื่อจ่ายให้กับ ํานักงานคณะกรรมการจัดการ ถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น (จ. .ท.) หนัง ือที่ มท 0801.5/ว
1285 ลว.27 เม.ย.2564
ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการ ถานธนานุบาล
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กําไร ุทธิ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งาน
กิจการ ถานธนานุบาล

1000
หน้า : 9/9

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 14:47:29

ทุนดําเนินการของ ถานธนานุบาล ร้อยละ 50

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

56,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ (กําไร ุทธิ) ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
ตั้งจ่ายจากรายได้ (กําไร ุทธิ) ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการ ถานธนานุบาล
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า ่งใช้เงินยืมเงิน ะ มเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3
) พ.ศ. 2558 หนัง ือ ั่งการจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0023.5/16909
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
และ นบ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563
เรื่อง ขอทําตามตกลงผ่อนผัน ่งใช้เงินยืมเงิน ะ ม
เทศบาล และ หนัง ือ ั่งการที่เกี่ยวข้อง

