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สวนที่ 1
คําแถลงงบประมาณ

2
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
………………………………..
ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งบางกรวย จะได เ สนอเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาล
เมืองบางกรวยจึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึ งสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
เทศบาลเมืองบางกรวย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีเงินฝากไวที่กองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 46,097,479.60 บาท เก็บรักษาไวที่เทศบาลโดยนําฝากธนาคาร
และเงินฝากคลัง จัง หวัด จํานวน 508,491,827.13 บาท โดยมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไป
ใชจายได รวมทั้งสิ้น 353,246,010.69 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองบางกรวยมีร ายรั บ จริง ไมร วมเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น 207,688,407.52 บาท สูงกวาประมาณการรายรับที่ตั้งไว 21,285,509.52
บาท และมีร ายจายจริง ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้ง สิ้น 178,594,851.84 บาท ต่ํากวา
ประมาณการที่ตั้งจายไว 7,788,206.16 บาท
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลเมืองบางกรวย
มีรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น 84,956,081.04 บาท (คิดเปนรอยละ 48.34 ของ
ประมาณการรายรับ ) ซึ่ง ต่ํากวารายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน 12,503,072.63 บาท ในขณะที่รายจายจริง ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชวงระยะเวลาหก
เดือนแรกของปง บประมาณ พ.ศ. 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 56,675,064.18 บาท (คิดเปนรอยละ
32.00 ของประมาณการรายจาย) ซึ่งสูงกวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จํานวน 3,383,088.68 บาท
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2.1 รายรับ
รายรับ
ก. รายไดภาษีอากร
1.หมวดภาษีอากร
2.หมวดภาษีจัดสรร
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต
2.หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค. รายไดจากทุน
1. หมวดรายไดจากทุน
ง. เงินชวยเหลือ
1.หมวดเงินอุดหนุน

รวมรายรับ

รับจริง
ป 2554
161,741,553
15,884,014
145,857,538
10,275,621
4,546,913
5,084,963
643,745
8,400
8,400
35,702,833
35,702,833

ประมาณการ
ป 2555

ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2556

25 133,340,000 130,710,000
35 18,840,000 18,600,000
90 114,500,000 112,110,000
27
7,384,500 12,085,000
20
3,833,700
3,540,500
07
00
00
00
00
00

3,300,500
250,300
5,500
5,500
35,000,000
35,000,000

8,374,500
170,000
5,000
5,000
33,000,000
33,000,000

207,728,407 52 175,730,000 175,800,000
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2.2 รายจายตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

รวมรายจาย

จายจริง
ป 2554

งบประมาณ
ป 2555

งบประมาณ
ป 2556

57,885,105.33
47,287,646.37
10,597,458.96

57,034,320
45,042,600
11,991,720

57,314,900
44,537,870
12,777,030

91,848,980.67
8,611,297.91
8,192,547.33
68,504,928.80
5,343,982.41

93,295,280
10,565,000
9,234,580
61,072,540
8,988,160

91,842,460
9,730,000
8,838,960
62,164,100
8,839,400

1,196,224.22

3,435,000

2,270,000

3,765,671.59
3,765,671.59

5,692,880
5,692,880

6,296,940
6,296,940

25,095,094.25
25,095,094.25

19,707,520
19,707,520

20,345,700
20,345,700

178,594,851.84 175,730,000 175,800,000

หมายเหตุ
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2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
งบบุคลากร
- เงินเดือนฝายการเมือง
- เงินเดือนฝายประจํา
งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2554
44,282,118
4,174,478
40,107,640
50,836,831
16,923,077
13,181,017
18,682,905
2,049,830
2,699,070
25,000
25,095,094
55,656,737
21,674,835
33,981,902

39
14
25
57
69
60
60
68
00
00
25
63
63
00

งบประมาณ
ป 2555

งบประมาณ
ป 2556

55,968,400
5,292,000
50,676,400
63,114,630
12,002,940
25,901,980
22,101,810
3,107,900
4,026,000
51,150
19,707,520
32,862,300
10,642,300
22,220,000

56,417,380
6,208,560
50,208,820
62,830,970
12,254,720
25,507,860
21,976,990
3,091,400
2,260,200
51,150
20,345,700
33,894,600
13,684,600
20,210,000

178,594,851 84 175,730,000 175,800,000

หมายเหตุ
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
จายจาก

รายการ

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
1.1.1 งานไฟฟาถนน
1.1.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.2 แผนงานงบกลาง
1.3 แผนงานการศึกษา
1.3.1 งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

2. เงินจายขาดจากเงิน
สะสม

ป 2553
(เปนเงิน/บาท)

ป 2554
(เปนเงิน/บาท)

199,920 00
16,470,000 00
26,491,496 00

218,220 00
29,478,459 00

- -

1,840,990 00

รวมรายจาย
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.1.1 งานบริหารทั่วไป
2.1.2 งานบริหารงานคลัง
2.2 แผนงานรักษาความสงบฯ
2.2.1 งานปองกันฝายพลเรือนฯ
2.3 แผนงานการเคหะและชุมชน
2.3.1 งานไฟฟาถนน
2.3.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.4 แผนงานงบกลาง

43,161,416 00 31,537,669 00

รวมรายจาย

29,804,469 00 64,083,600 00

- - -

- 27,900 00

2,985,000 00

44,318,000 00

15,353,915 00
11,465,000 00
554 00

10,253,700 00
9,484,000 00
- -
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3. ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย ประจําป
-ไมม-ี
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4. รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริการกิจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ก. คาใชจายในการบริห ารบุคลากร ใหเ ปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจ างของขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ที่นํามาจากรายไดที่ไมรวม เงินอุดหนุนและหรือเงินกูหรือเงินอื่นใด
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 24,110,470 บาท
(1) เงินเดือน
ตั้งจายทั้งสิ้น
21,371,810 บาท
(2) เงินประจําตําแหนง
ตั้งจายทั้งสิ้น
2,013,860 บาท
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ
ตั้งจายทั้งสิ้น
724,800
บาท
2. เงินคาจาง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 26,098,350 บาท
(1) เงินคาจางประจํา
ตั้งจายทั้งสิ้น
5,272,460 บาท
(2) เงินเพิ่มของลูกจาง
ตั้งจายทั้งสิ้น
136,440 บาท
(3) เงินคาจางพนักงานจาง
ตั้งจายทั้งสิ้น
13,223,240 บาท
(4) เงินเพิ่มของพนักงานจาง
ตั้งจายทั้งสิ้น
7,466,210 บาท
3. ประโยชนตอบแทนอื่น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 12,991,660 บาท
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตั้งจายทั้งสิ้น
411,520 บาท
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตั้งจายทั้งสิ้น
4,230,000 บาท
(3) เงินคาเชาบาน
ตั้งจายทั้งสิ้น
942,200 บาท
(4) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ตั้งจายทั้งสิ้น
450,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจายทั้งสิ้น
1,100,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายทั้งสิ้น
2,856,000 บาท
(7) เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
ตั้งจายทัง้ สิ้น
180,000 บาท
(8) โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ตั้งจายทั้งสิ้น
703,000 บาท
(9) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
ตั้งจายทั้งสิ้น
118,940 บาท
(10) เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
ตั้งจายทั้งสิ้น
2,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
63,200,480 บาท
หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 35.95 ของรายจายที่ตั้งจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่
มท 0809.1/ว 41 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
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ข. รายจายที่องคกรใชจายในการพัฒนาองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายการ
จํานวนเงิน
ปรากฏในแผนงาน
(บาท)
1. โครงการปองกันและบรรเทาปญหาจาก
น้ําทวมและอุทกภัย
2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณ
ทางเขาชุมชนโรงหลอหลังหมูบาน
สมชาย หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย
(จากสะพานคลองสวยน้ําใส ถึงบริเวณ
ตนโพธิ์หลังหมูบานสมชาย)
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บอพัก,รางวี
บริเวณหมูบานศรีบัณฑิต 3 ซอย 4,5
หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย
4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณ
หมูบานศรีบัณฑิต 3 ซอย 3 หมูที่ 6
ตําบลบางกรวย
5. โครงการกอสราง ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณ
หมูบานธนากร 2 ซอยแยก,ซอย 7/2 ,
ซอย 7/3 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ
6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณซุม
ทางเขาวัดทาบางสีทอง หมูที่ 1 ต.วัด
ชลอ (จากบริเวณซุมประตูทางเขาถึง
คอสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองวัดทา)
7. โครงการกอสรางบอพักพรอมวางทอ
ระบายน้ํา บริเวณซอยสาเก หมูบาน
สมชาย หมูที่ 6 ต.บางกรวย
8. โครงการกอสรางลาน ค.ส.ล., ถนน ค.
ส.ล. พรอมรางระบายน้ําและปรับปรุง
สะพานขามคลอง บริเวณชุมชนวัด
สนามนอก หมูที่ 4 ต.วัดชลอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

2,800,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

2,700,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

2,900,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

2,500,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

1,100,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

160,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

1,500,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

หมายเหตุ
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รายการ
9. โครงการกอสรางดาดคลอง ค.ส.ล.
คลองวัดโพธิ์เผือก หมูที่ 6 ต.บาง
กรวย (บริเวณหลังหมูบานทวีโรจน)
10. โครงการกอสรางดาดคลอง ค.ส.ล.
บริเวณลํากระโดงซอยบานหมอ
อานนท หมูที่ 7 ตําบลบางกรวย
11. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา ,บอพัก,รางวี บริเวณ
หลังหมูบานศรีบัณฑิตการเดนวิลล
หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ตําบลบางกรวย
(ชุมชนโรงหลอ)
รวม

จํานวนเงิน
ปรากฏในแผนงาน
(บาท)
2,550,000 เคหะและชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

900,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

2,400,000

เคหะและชุมชน

กองชาง

19,610,000

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบางกรวย

หมาย
เหตุ

11

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
…………………………………………..
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

175,800,000 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

57,314,900
44,537,870
12,777,030
91,842,460
9,730,000
8,838,960
62,164,100
8,839,400
2,270,000
6,296,940
6,296,940
20,345,700
20,345,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ ริห าร จึง เสนอเทศบัญ ญัติง บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
…………………………………………………………………………………………….………..

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
175,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป
ยอดรวม
57,314,900 บาท
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
44,537,870 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
12,777,030 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม
91,842,460 บาท
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
9,730,000 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
8,838,960 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
62,164,100 บาท
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
8,839,400 บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
2,270,000 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
6,296,940 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
6,296,940 บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
ยอดรวม
20,345,700 บาท
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
20,345,700 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายของเทศบาล
ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
(ลงนาม)
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายวิเชียร พุฒิวิญู)
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
28 สิงหาคม 2555

( นายสุรศักดิ์ วิชินโรจนจรัล )
ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
31 สิงหาคม 2555
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สวนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจายตามแผนงาน
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับ
รวมรับทั้งสิ้น 175,800,000.- บาท
ก.รายไดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
130,710,000.- บาท
1. หมวดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
18,600,000.- บาท แยกเปน
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 18,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่แลว โดยประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่อยูในขายตอง
ชําระภาษี และมีนโยบายปรับปรุงฐานภาษี
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 100,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่อยูในขายตองชําระภาษี
ตามเกณฑรายไดคางรับ
1.3 ภาษีปาย
จํานวน 500,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปทผี่ านมา
2. หมวดภาษีจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
112,110,000 บาท แยกเปน
2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
จํานวน 32,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 42,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน 4,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการเทากับปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.4 ภาษีสุรา
จํานวน 6,500,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.5 ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 12,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.6 คาภาคหลวงแร
จํานวน 150,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 460,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวากับปที่แลว โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 15,000,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
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ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น 12,085,000.- บาท
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม
3,540,500.- บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 9,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับจริง
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จํานวน 1,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับจริง
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 20,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับ ซึ่งเก็บจากคาตรวจ
แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร, คาใบรับรอง, คาใบแทน, คาใบอนุญาต หรือ ใบรับรองการตอ
ใบอนุญาต ฯลฯ
1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จํานวน 2,800,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับ
ซึ่งเก็บจาก
- คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จํานวน 2,600,000.- บาท
- คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 200,000.- บาท
1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
จํานวน 1,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณไวใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
1.6 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จํานวน 75,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาซึ่งเก็บจาก
คาคัดสําเนาทะเบียนบาน คาแจงยายปลายทาง คาคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
1.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 50,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
1.8 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน 4,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับจริง
1.9 คาธรรมเนียมอื่นๆ
จํานวน 4,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
1.10 คาปรับตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก จํานวน 200,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
1.11 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จํานวน 2,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับของปที่ผานมา
1.12 คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 10,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
1.13 คาปรับอื่น ๆ
จํานวน 1,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
1.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
จํานวน 362,400.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
ซึ่งเก็บจาก
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- คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000.- บาท
- คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 250,000.- บาท
- คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
จํานวน 77,500.- บาท
- คาใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด
จํานวน 24,000.- บาท
- คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
จํานวน 900.- บาท
1.15 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
1.16 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 100.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 8,374,500.- บาท แยกเปน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน 7,924,500.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
จํานวน 450,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับของปที่ผานมา
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 170,000.- บาท แยกเปน
3.1 คาขายแบบแปลน
จํานวน 150,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณจากโครงการกอสรางภายในเขตเทศบาลฯ
3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จํานวน 20,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
ค. รายไดจากทุน
หมวดรายไดจากทุน
รวม 5,000.- บาท แยกเปน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
จํานวน 5,000.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา จากการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน และการขายเศษวัสดุของเทศบาล
ง. เงินชวยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
คําชี้แจง
ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว
ปงบประมาณที่ผานมา

รวม 33,000,000.- บาท แยกเปน
จํานวน 33,000,000.- บาท
โดยประมาณการใกลเคียงกับเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรใน

………………………..
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภาเทศบาล และการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย
4. เพื่อใหการบริหารงานทางดานการเงิน การคลัง และการบัญชี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติ ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เทศบาล และการจัดทํางบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การร อ งทุ ก ข ข องประชาชนเป น ไปด ว ย
ความรวดเร็ว
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริหารงานทั่วไป และบริหารงานบุคคล
การดําเนินกิจการสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล และงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
งานการประสานงาน การประชาสัมพันธ และการจัดทําคําสั่ง ประกาศ
งานวิเคราะหขอมูลสถิติ งานวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทํางบประมาณของเทศบาล
งานบริหารดานการเงิน การคลัง การตรวจสอบบัญชี ตลอดจนงานแผนที่ภาษีฯ และพัฒนา
รายได

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

28,758,430
6,700,000
9,079,440

บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
1. งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หนวยงานเจาของ

รหัสบัญชี

13,029,760

14,679,420

-

50,150

999,100

28,758,430

สํานักปลัดฯ

111

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

3,109,400

2,323,600

-

-

1,267,000

6,700,000

กองวิชาการฯ

112

3. งานบริหารงานคลัง

6,140,340

2,588,100

-

1,000

350,000

9,079,440

กองคลัง

113

22,279,500

19,591,120

-

51,150

2,616,100

44,537,870

รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ พรอมที่จะดําเนินการระงับ
และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
2. เพื่อใหก ารจัดระบบรัก ษาความปลอดภัยของหนวยงานเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดโดยทันที เมื่อรับแจงเหตุสาธารณภัยนั้น
3. เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง เปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ
มีการวางแผนงานใหเปนระบบและตอเนื่อง
5. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
งานที่ทํา
1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
3. งานจัดฝกอบรมเพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย สามารถชวยเหลือตนเอง
และผูอื่นขณะเกิดสาธารณภัยได
4. งานรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร
5. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ
6. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
7. งานจั ด ทํา นิติ ก รรมรวบรวมหลัก ฐาน เอกสาร ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ยวข องในการดํา เนิน คดี
ประสานงาน และติดตามผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

12,777,030

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

1. งานเทศกิจ
2. งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

1,539,610
4,063,020

672,900
5,232,500

-

-

200,000
1,069,000

2,412,510
10,364,520

รวม

5,602,630

5,905,400

-

-

1,269,000

12,777,030

หนวยงานเจาของ รหัสบัญชี

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

122
123
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

งานบริหารงานการศึกษาและงานธุรการทั่วไป
งานโรงเรียนประถมศึกษา
งานนิเทศการศึกษา
งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและกิจกรรมเด็กเยาวชน
บริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณรวม 9,730,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

2,408,220

879,000

-

-

247,600

3,534,820

กองการศึกษา

211

2. งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

325,090

4,060,890

1,710,200

-

99,000

6,195,180

กองการศึกษา

212

2,733,310

4,939,890

1,710,200

-

346,600

9,730,000

รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบริหารสาธารณสุขเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหการบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
3. เพื่อใหป ระชาชนไดรับ การดูแลดานการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคติดตออยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
4. เพื่อใหการดําเนินงานดานการควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว รวมทั้งการควบคุ มโรคที่สัตว
เปนสื่อ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข ฝกอบรม ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข และ
พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
6. เพื่อสง เสริม สภาพแวดลอมในชุม ชนใหถูก สุขลักษณะเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ไมมีเ หตุ รําคาญ เครื่องอุปโภค บริ โภค มีความสะอาดถูกตองตามหลักวิชาการ โรงงาน สถานประกอบการ ที่พักอาศัย มีความสะอาดถูกตองและเหมาะสม
7. เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี ไดรับการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่
งานที่ทํา
1. การบริหารงานสาธารณสุข
2. การบริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้
3. การใหความรูดานการปองกันโรค และการดูแลสุขภาพ
4. การควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว เชน โรคพิษสุนัขบา
5. การระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงตอการติดโรคสัตว
6. การเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข
7. การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
8. ควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
9. การปองกัน ควบคุม แกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
10. การใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน
11. การเก็บขอมูล วางแผน วิจัยดานสาธารณสุข
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม 8,838,960

บาท

25

งาน

งบบุคลากร

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งบดําเนินการ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
งบลงทุน

รวม

หนวยงานเจาของ รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

1,769,040

637,100

-

-

101,700

2,507,840

กองสาธารณสุขฯ

221

2. งานบริการสาธารณสุขและ
แผนงานสาธารณสุขอื่น

1,005,120

2,804,900

450,000

-

118,300

4,378,320

กองสาธารณสุขฯ

222

651,700

1,194,100

-

-

107,000

1,952,800

กองสาธารณสุขฯ

223

3,425,860

4,636,100

450,000

-

327,000

8,838,960

3. งานศูนยบริการสาธารณสุขอื่น
รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ วางแผนการดํ า เนิน งานด า นการบริ ก ารสาธารณะในเขตเทศบาล ให เ ป น ไปด ว ยดี
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ ให ป ระชาชนไดรั บ บริ ก ารทางด านสาธารณูป โภค สาธารณูป การ ไฟฟ าสาธารณะ
ไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เพื่ อ ให มี ส วนสาธารณะ สวนสุ ข ภาพ สนามเด็ ก เล น เป น สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ
ของประชาชน เยาวชน ในเขตเทศบาล
4. เพื่อใหมีการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ พรอมทั้งมีการปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดล อม
ที่เปนพิษ
5. เพื่อดําเนินการดานการรัก ษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คู คลอง ทอระบายน้ํ า
ในชุมชนใหถูกตองตามสุขลักษณะ
6. เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน ฯลฯ
การจัดใหมีแสงสวาง ถนนหนทาง คูคลอง รวมตลอดถึงการดูแลรักษา การซอมบํารุง
งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม พรอมทั้งดูแลรักษา
งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี งานประเพณี และรวมถึงการซอมบํารุง
ไฟฟาในเขตเทศบาล
5. งานเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล
6. งานสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล เชน จัดใหมีการรณรงครักษา
ความสะอาดในวันสําคัญ รณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง เปนตน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองชาง
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

39,703,060 บาท
22,461,040 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หนวยงานเจาของ

รหัสบัญชี

1. งานไฟฟาและถนน

5,426,360

6,989,200

-

-

26,345,500

38,761,060

กองชาง

242

2. งานสวนสาธารณะ

432,000

395,000

-

-

115,000

942,000

กองชาง

243

3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

10,038,280

10,872,760

-

-

1,550,000

22,461,040

กองสาธารณสุขฯ

244

รวม

15,896,640

18,256,960

-

-

28,010,500

62,164,100

28
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชน บรรเทาความเดือดรอนและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2. เพื่อใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน และชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และระหวางชุมชน
งานที่ทํา
1. ปฏิบัติงานดานการสํารวจพื้นที่ และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง
ชุมชนของตนเอง
2. งานจัดทําขอมูลชุมชน
3. งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
4. ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการไปสูประชาชน
5. ดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการอนามัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

8,839,400 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน

3,542,400

1,653,000

-

-

159,000

5,354,400 กองสวัสดิการฯ

251

2. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

-

3,385,000

100,000

-

-

3,485,000 กองสวัสดิการฯ

252

3,542,400

5,038,000

100,000

-

159,000

รวม

8,839,400

30
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่ออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน
งานที่ทํา
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ
2. การจัดงานประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา ประเพณีสงกรานต
ประเพณีลอยกระทง วันขึ้นปใหม วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ
3. การสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน การปลูกฝงจิตสํานึก เชน จัดฝกอบรม ฯลฯ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณรวม

2,270,000

บาท

31
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ

รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ

-

250,000

-

-

-

250,000

กองการศึกษา

262

2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

-

2,020,000

-

-

-

2,020,000

กองการศึกษา

263

-

2,270,000

-

-

-

2,270,000

รวม

32
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานดานออกแบบและกอสรางของเทศบาล การวางโครงการ การวางแผน
การสํารวจขอมูล เพื่อออกแบบสถาปตยกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการควบคุมการใชที่ดินใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองอยางถูกตอง
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
การวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย
การสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง และการควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
การรวบรวม สถิติการใชที่ดิน การตรวจสอบการใชที่ดิน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
บริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองชาง

งบประมาณรวม

6,296,940 บาท
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งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบเงิน
งบรายจายอื่น
งบลงทุน
อุดหนุน

รวม

หนวยงานเจาของ

รหัสบัญชี

2,173,480

1,646,700

-

-

1,063,900

4,884,080

กองชาง

311

763,560

546,800

-

-

102,500

1,412,860

กองชาง

312

2,937,040

2,193,500

-

-

1,166,400

6,296,940

34
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจายงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคกรอื่นใดเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย
4. เพื่อปรับปรุงกิจการจราจรภายในเขตเทศบาล
5. เพื่อใหมีเงินสํารองจาย ไวใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
งานที่ทํา
1. บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก เชน ชําระคาบํารุง
ใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาล , สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.) , สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการจราจรในสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เพื่อปรับปรุงกิจการ
จราจรในทองถิ่น
3. พิจารณาบริหารเงินสํารองจายเพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

20,345,700 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

รายจายตาม
ขอผูกพัน

เงินสมทบ
กองทุน
บําเหน็จ
บํานาญ
ขาราชการ
สวนทองถิ่น
(กบท.)

เงินสมทบ
กองทุน
ประกัน
สังคม

เงินชวย
คาครอง
ชีพผูรับ
บํานาญ

เงินชวย
คาทําศพ

โครงการ
เกษียณ
อายุ
ราชการ
กอน
กําหนด

บําเหน็จ
ลูกจาง
ประจํา

เบี้ยยังชีพ
ผูปวยโรค
เอดส
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
61,881,160 บาท
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไวรวม
20,345,700 บาท
1.1 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว 2,789,270
บาท
1.1.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตั้งไว 286,710 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
โดยคํานวณจากรายรับจริงประจําปที่ผานมา
ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก
ของงบประมาณรายรั บ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ไ ม เ กิ น ห า แสนบาท ซึ่ ง เทศบาลเมื อ งบางกรวย มี ร ายรั บ จริ ง
(ป ง บประมาณ 2554) ยกเว น เงิ น กู เงิ น จ า ยขาดเงิ น สะสม และเงิ น อุ ด หนุ น ทุ ก ประเภทเท า กั บ
172,025,574.52 บาท คํานวณรอยละเศษหนึ่งสวนหกเทากับ 286,709.29 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.1.2 คาใชจายในการจัดการจราจร
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0313.4/ว3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 อาทิเชน กรวยยาง , แผงกั้น , ปายเครื่องหมายจราจร ฯลฯ สีตีเสนจราจรตาม
จุดตาง ๆ ในเขตเทศบาล อื่น ๆ จายจากรายได ประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎจราจรทางบกกอน ทั้ง
จํานวน หากมีความจําเปนใหตั้งจายจากรายไดประเภทอื่นไดตามความเหมาะสมและประหยัด
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.1.3 เงินทุนการศึกษาปริญญาโท
ตั้งไว 360,000 บาท
เพื่อจายเปนทุนการศึกษาปริญญาโท จํานวน 6 คน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ วา
ดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.1.4 เงินทุนการศึกษาปริญญาตรี
ตั้งไว 924,000 บาท
เพื่อจายเปนทุนการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 28 คน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑวา
ดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.1.5 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
ตั้งไว 840,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่ น ซึ่งเทศบาลตองจายสมทบไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยตั้งไวตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว.2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 อัตราเหมาจาย 40 บาท
ตอหัวประชากร (จํานวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2555 x 40 บาท (41,546 คน x 40 บาท =
1,661,840 บาท))
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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1.1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตั้งไว 178,560 บาท
เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ตั้งไว 2,856,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนุน ตามหนังสือที่ มท 0313.4/
ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวยประมาณการรายรับไมรวมรายไดจาก
พันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอทุ ิศให เงินอุดหนุนเทากับ 142,800,000 บาท คํานวณรอยละ 2 เทากับ
2,856,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว 1,100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจะตองจายใหแกลูกจาง ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางครูอาสาสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง
- ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางเพิ่มเติมของครูผูดูแลเด็กเล็ก
- ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกครูผูดูแลเด็กเล็ก
ตั้งจายจากรายได เปนเงิน 1,091,000 บาท และ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 9,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.4 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
ตั้งไว 180,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ รอยละหาของจํานวนบํานาญ ที่ไดรับในปจจุบัน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5 โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ตั้งไว 703,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาลที่เขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของพนัก งานเทศบาล ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.6 บําเหน็จลูกจางประจํา
ตั้งไว 118,940 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของลูกจางประจําที่ออกจากงานเนื่องจากทํางานมานาน ซึ่งจายเปนรายเดือน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่ มท 0891.3/ ว 1514 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2554
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.7 เงินชวยคาทําศพ
ตั้งไว 450,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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1.8 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
ตั้งไว 366,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากรายได เปนเงิน 360,000 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 6,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.9 ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว 11,782,490 บาท
เพื่อจายในกิจการที่งบประมาณทั่วไปตั้งไวไมพอจาย หรือกิจการที่จําเปนตามความเหมาะสม หรือไมไดตั้ง
งบประมาณไว
ตั้งจายจากรายได เปนเงิน 10,750,780 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 1,031,710 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
*********************
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รายจายประจํา
ตั้งไว รวม
39,267,360 บาท
2. งบบุคลากร
ตั้งไว 18,632,390 บาท
2.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ตั้งไว 6,208,560 บาท
2.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว 1,429,920 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ดวนที่สุด ที่ นบ
0037.3/1994 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
ตั้งไว 351,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือจังหวัด
นนทบุรี ที่ มท 0837.4/2898 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว 351,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี
ที่ มท 0837.4/2898 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
ตั้งไว 513,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี
ที่ มท 0837.4/2898 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 3,563,640 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท 0837.4/2898 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 12,423,830 บาท
2.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 5,700,450 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแก พนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 4,921,900 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานเทศกิจ เปนเงิน 226,910 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 551,640 บาท)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว 472,920 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และเพื่อจายเปนเงินเพิ่มของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจายจากรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 406,980 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานเทศกิจ เปนเงิน 36,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 29,940 บาท)
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2.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 321,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.2.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,467,020 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 324,840 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 592,700 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 549,480 บาท)
2.2.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานเทศกิจ)
2.2.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 2,962,920 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 700,440 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 394,920 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 1,867,560 บาท)
2.2.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 1,462,920 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 145,440 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 253,080 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 1,064,400 บาท)
3. งบดําเนินการ
ตั้งไว 20,584,820 บาท
3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 4,594,120
บาท
3.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 2,075,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินรางวัลนําจับ หรือคารางวัลเจาหนาที่ตํารวจ และสําหรับคาตอบแทนการตรวจ
ผลงานการประเมินวิทยฐานะ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน
เทศบาล/ขาราชการองคการบริห ารสวนจัง หวัด สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคาใชจายเกี่ยวกับการ
ประเมินผลงานบุคคล วิสัยทัศนและการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร ตามที่ก ฎหมาย หนัง สือสั่งการ
กําหนดตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขันสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือที่ มท 0809.1 / ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริห ารทั่วไป เปนเงิน 70,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 5,000 บาท)
- เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 2,000,000 บาท )
3.1.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม
ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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3.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 1,300,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให แ ก พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า
และพนักงานจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 350,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 150,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 800,000 บาท)
3.1.4 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 288,600 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 252,600 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 36,000 บาท)
3.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 85,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริห ารทั่วไป เปนเงิน 53,120 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 24,400 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 8,000 บาท)
3.1.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 830,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 500,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 80,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 250,000 บาท)
3.2 คาใชสอย
ตั้งไว 8,093,500 บาท
3.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 2,523,500 บาท
เพื่อจายเปน
- คาจางเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความสะอาดและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทําความสะอาด กําจัดปลวก หนู แมลงและการดูแล
รักษาความปลอดภัยของสวนราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 2,003,500 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 20,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 500,000 บาท)
3.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ โดยสามารถถัวจายกันได ดังนี้
- คารับรอง
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะ
ศึกษาดูงานตั้งจายตามหนังสือที่ มท 0808.4 /ว.1356 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 กําหนดใหตั้ง
งบประมาณ คารับรองของเทศบาลและเมืองพัทยา กรณีจําเปนไดไมเกินรอยละ 0.5 ของรายไดจริงในปที่ลวง
มา โดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
- คาเลี้ยงรับรอง
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในรอยละ 0.5 ของรายได
จริงในปที่ลวงมา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
3.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 4,920,000 บาท
(1) คาจัดงานวันสําคัญเกี่ยวกับราชพิธี
ตั้งไว 2,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญเกี่ยวกับราชพิธีตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันปย
มหาราช และ งานพระราชพิ ธี ต า งๆ เกี่ ย วกั บ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 141)
(2) โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจัดอบรมและจัดประชุมคณะผูบริหาร, ส.ท. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ ประชาชน
ในทอ งที่ ใหมีค วามรูความเข าใจเกี่ยวกับ กระบวนการประชาธิ ป ไตย และจัด กิจ กรรมอาสาสมัครพัฒ นา
ประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และแนวทางการมีสวนรวม หรือจัดกิจกรรม
รวมกับสวนราชการและหนวยงานอื่นโดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาจัดทําหรือจัดซื้อเสื้อสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาใชจาย
อื่นที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 143)
(3) โครงการพัฒนาบุคลากร
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจัดอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน พนักงานเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด – ปด การอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุป กรณ ค าเชาอุ ป กรณ ตา ง ๆ ในการอบรม ค าของสมนาคุ ณในการดูง าน ค ากระเป า ค ายานพาหนะ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 175)
(4) โครงการสงเสริมและสนับสนุนผูสรางคุณประโยชนและเสียสละเพื่อสังคม
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําประกาศเกียรติคุณ หรือของที่ระลึกตาง ๆ เพื่อมอบเปนขวัญและกําลังใจใหแกผูที่สราง
คุณประโยชนและเสียสละเพื่อสวนรวม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 144)
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(5) โครงการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 7 รอบ 5 ธ.ค.55
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2557 หนา 144)
(6)
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบริการประชาชนและลูกจาง
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อเพิ่มความรู ทัศนคติใหแกเจาหนาที่บุคลากร และเพิ่มคุณภาพในการใหบริการใหถูกใจและถูกหลักการ
บริการ เกิดความประทับใจในบริการรวมทั้งแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ในการบริการไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คายานพาหนะ
และ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2555 – 2557 หนา 175 )
(8) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น ๆ
ตั้งไว 2,310,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัลคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนเงิน
ชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 2,250,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 10,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.2.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องโทรสาร
โตะ เกาอี้ รถยนต เรือยนต ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 200,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 100,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว 5,364,200 บาท
3.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 770,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพ สมุดบัญชี
ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม เครื่องดับเพลิง ปายชื่อหนวยงานตางๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ฯลฯ
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 700,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 20,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 105,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฟวส หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครื่องโทรทัศน ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 40,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 15,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 302,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม
แกวน้ําจานรอง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 250,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 2,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.3.4 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 1,340,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 20,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 20,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 1,300,000 บาท)
3.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค นอตและสกรู แมแรง ไขควง
กุญแจตางๆ ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 50,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 20,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 150,000 บาท)
3.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 1,320,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 400,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 120,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 800,000 บาท)
3.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 21,500 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษโปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริหารทั่ วไป เปนเงิน 10,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 1,500 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย เปนเงิน 10,000 บาท)
3.3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 190,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก เข็มขัด รองเทา ฯลฯ
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ตั้งจายจากรายได แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 40,000 บาท และงานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 150,000 บาท)
3.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 590,000 บาท
เพื่อจา ยเปนค าแผนหรือจานบันทึก ขอมูล เทปบันทึก ขอ มูล หัวพิม พห รือแถบพิม พสํา หรับ เครื่องพิม พ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 500,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 40,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
ตั้งไว 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง สายสูบน้ําดับเพลิง หัวฉีด
ขอแยกสองทาง ทอดูด ขอตอสงน้ําดับเพลิงตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.3.11 ประเภทวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว 5,700 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ไมสามารถเบิกจายในรายการขางตนได
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 200 บาท ) และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน( งานเทศกิจ เปนเงิน 5,000 บาท และงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เปนเงิน 500 บาท)
3.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 2,533,000 บาท
3.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 1,600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของหนวยงาน คาไฟฟาโรงเก็บพัสดุ คากระแสไฟฟาซุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสําหรับ
เครื่องสูบน้ําไฟฟา สถานีดับเพลิงยอย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 1,250,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 350,000 บาท)
3.4.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว 290,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 240,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 50,000 บาท)
3.4.3 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของหนวยงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริห ารทั่วไป เปนเงิน 200,000 บาท ) และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 20,000 บาท)
3.4.4 ประเภทคาไปรษณีย
ตั้งไว 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียยากร คาธรรมเนียมไปรษณีย ธนาณัติ คาเชาตูไปรษณีย ในการติดต อ
ราชการของเทศบาล
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
3.4.5 ประเภทคาบริการโทรคมนาคม
ตั้งไว 23,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป เปนเงิน 15,000 บาท)และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 8,000 บาท)
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4. งบรายจายอื่น
ตั้งไวรวม 50,150 บาท
4.1 คาภาษีและคาธรรมเนียมในการออกของ
ตั้งไว 100 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลเมืองบางกรวย
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
4.2 รายจายอื่น
ตั้งไว 50 บาท
เพื่อจายเปนรายจายตาง ๆ ซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดใดหมวดหนึ่ง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
4.3 ประเภทคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ใหแกเทศบาล
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
5. งบลงทุน
ตั้งไวรวม
2,268,100 บาท
5.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไวรวม
1,868,100
บาท
5.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 150,000 บาท
(1) เกาอี้ผูบริหาร
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เกาอี้ผูบริหาร บุดวยฟองน้ําอยางดี ที่ทาวแขนหุมนวมปรับขึ้นลงดวยระบบไฮโดรลิคหมุน
ไดรอบปรับระดับการ โยกเอนและล็อคได หุมดวยหนัง PVC ขนาดประมาณ 62 X 56 X 112-122 ซม. จํานวน
5 ตัว(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิน่ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 166 )
(2) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถเก็บบันทึกจํานวน 200,000 ลายนิ้วมือ และบันทึกขอมูล
รายการเขา-ออก 1,000,000 รายการ สแกนลายนิ้วมือได 2 คนพรอมกันในเครื่องเดียวกัน หนาจอสี แสดงภาพ
บุคคล โปรแกรม PC Base และโปรแกรมประมวลผลการทํางานพรอมทั้งรายงานและขอมูลอื่น ๆ พรอมเครื่อง
สํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 176 )
5.1.2 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 37,500 บาท
(1) รถจักรยานยนตแบบสตารทมือ
ตั้งไว 37,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบสตารทมือ ขนาดไมนอยกวา 110 ซีซี ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ
และคาจดทะเบียน การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่
มอก. 2350-2551 จํานวน 1 คัน
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 172 )
5.1.3 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 240,000 บาท
(1) เครื่องรับสงวิทยุ
ตั้งไว 240,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต (ประกอบดวย : ตัวเครื่อง แทน
ชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ) จํานวน 20 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 183 )
5.1.4 ประเภทครุภัณฑโรงงาน
ตั้งไว 29,000 บาท
(1) แมแรงตะเฆ
ตั้งไว 29,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแมแรงตะเฆ เปนแมแรงแบบตะเฆ ขนาด 3 ตัน มีดามคันโยกแบบมือถือ ขนาดที่กําหนด
เปนขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ําหนักไดขั้นต่ํา จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานการรัก ษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 184 )
5.1.5 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 61,600 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 24 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ Lcd มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 176 )
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(2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
ตั้งไว 19,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi – Fi (802.11b,g) และ Bluetooth จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 162 )
(3) เครื่องสํารองไฟฟา
ตั้งไว 3,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 750 VA
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 176 )
(4) เครื่องพิมพมัลติฟงชั่นชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
ตั้งไว 24,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงชั่นชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถ เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอรหรือแบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มี Interface อยางนอย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
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- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250
แผน จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 177 )
5.1.6 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 1,350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ตู เครื่อง
ถายเอกสาร รถยนต ฯลฯ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท
ตั้ ง จ า ย จ า ก ร า ย ไ ด ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ง า น บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ( ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ ป น เ งิ น
450,000 บาท) และแผนงานการรัก ษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ เปนเงิน 100,000 บาท และ งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปนเงิน 800,000 บาท)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2557 หนา 139,166)
5.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม
400,000
บาท
5.2.1 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารและบริเวณเทศบาลเมืองบางกรวย
ตั้งไว 400,000 บาท
(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาโรงจอดรถ ความยาวประมาณ 10.00 เมตร (บริเวณ
ดานหลังเทศบาลตอจากหลังคาจอดรถเดิม)
- ซอมแซมบัวปูนอาคารเทศบาลชั้นลาง ความยาวประมาณ 20.50 เมตร บริเวณดานขาง
ขนานถนนกองคลัง โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนกองชาง
- ซอมแซมหลังคา รัว้ และพื้น บริเวณรอบอาคาร เทศบาล ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2557 หนา 167)
(2) โครงการซอมแซมไฟกระพริบ สัญญาณเตือนระบบโซลลาเซล สัญญาณไฟสลับ
ชองสัญญาณจราจร
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมไฟกระพริบ สัญญาณเตือนระบบโซลลาเซล สัญญาณไฟสลับ ชองสัญญาณจราจรและ
รายการอื่น ๆ ที่ไดมีการสํารวจพบเพิ่มเติม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2557 หนา 139)
*************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองคลัง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง
--------------------------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
9,079,440 บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 8,729,440 บาท
1.งบบุคลากร
ตั้งไว 6,140,340 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 6,140,340 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 3,606,420 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว 351,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และเพื่อจายเปนเงิน
เพิ่มของผูอํานวยการกองคลัง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 573,360 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
ตั้งไว 24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 978,960 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 539,040 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม
2,588,100
บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไวรวม
1,096,000
บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่ไดรับการแตงตั้งใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการตรวจการจางและชางควบคุมงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 136,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 500,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งขาราชการบํานาญ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไวรวม
655,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คา จาง
เหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการดําเนินคดีภาษี คาเบี้ยประกัน ตลอดจนคาธรรมเนียมรับสง
ขอมูล คาธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ตามโครงการความรวมมือการชําระภาษีทองถิ่นผานธนาคาร ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 5,000 บาท
- คาใชจายในการจัดการประชุมตาง ๆ
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการประชุม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไวรวม 500,000 บาท
(1) โครงการมอบโลเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแกผูรับชําระภาษีดีเดน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําโลเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ วัสดุอุปกรณตางๆเพื่อประชาสัมพันธโครงการใหกับ ผูที่
ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา ตามรายละเอียดโครงการของกองคลัง
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 182 )
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร
โฉนดที่ดิน คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามรายละเอียดโตรงการ ฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 148 )
(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนซึ่งเขาลักษณะนี้
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.2.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน วัสดุตาง ๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ รถจักรยานยนต รถยนต ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไวรวม 793,100 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไมกวาด ผาปูโตะ แกวน้ําจานรอง ถวยชาม ชอนสอม ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.3.8 ประเภทวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว
100 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ไมสามารถเบิกจายในรายการขางตนได
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม
44,000 บาท
2.4.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 24,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของกองคลังเพื่อใชในการติดตอประสานงานราชการ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.4.2 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตัง้ ไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆดังนี้ - คาใชจายในการใชอินเทอรเน็ต
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
3. งบรายจายอื่น
ตั้งไว
1,000 บาท
1.4.1 ประเภทคาภาษีอากรถอนคืน
ตั้งไว 1,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินถอนคืน ในกรณีที่มีผูชําระภาษีและตอมาขอคืนเงินในลักษณะลาภมิควรได หรือเปนการชําระภาษี
ไมถูกตอง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
4. งบลงทุน
ตั้งไวรวม 350,000 บาท แยกเปน
4.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 350,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไวรวม 150,000 บาท
(1) จัดซื้อครุภัณฑตูสํานักงานสําเร็จรูป
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อตูสํานักงานสําเร็จรูปพรอมติดตั้ง ขนาดไมนอยกวา 3.00x6.00x2.90 เมตร โครงสรางเหล็ก
หลังคา Metal Sheet ติดฉนวนกันความรอน ฝา T- BAR ผนังเปนแผนเหล็กรีดลอน เคลือบฉนวนกันความรอน
หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร พื้นเปนแผนไฟเบอรซีเมนตปูทับดวยกระเบื้องยาง(เคลือบกันรอยขูดขีด) ขอบบัว
ยาง ประตูจํานวน 1 ชุด หนาตางอลูมิเนียมบานสไลด จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งระบบไฟฟา ประกอบดวยโคม
ไฟฟา 4 จุด พัดลมดูดอากาศ จํานวน 1 ตัว สวิตชไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ตูควบคุมไฟฟาพรอม Main Breaker และลูก
Circuit ปลั๊กPower ตอเขาตูเปนระบบกันน้ําทั้งตัวผูตัวเมีย รวมวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของ ฯลฯ
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 147 )
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4.1.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 147 )
*********************************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองชาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง
---------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
46,000,000 บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม
18,373,100 บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว
8,795,400
บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว
8,795,400
บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 2,862,640
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 845,080 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 759,720 บาท) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 1,257,840 บาท)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว 173,960 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนัก งานเทศบาล เงินปรับ เพิ่มสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และเพื่อจายเปนเงินเพิ่มของผูอํานวยการกองชาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 108,240 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 3,840 บาท) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 61,880 บาท)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,218,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 909,360 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 308,640 บาท )
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
ตั้งไว 33,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 15,360 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 18,000 บาท )
1.1.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 2,682,840 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 183,720 บาท ) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 2,242,800 บาท และงาน
สวนสาธารณะ เปนเงิน 256,320 บาท)
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 1,757,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 44,520 บาท ) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 1,537,200 บาท และงาน
สวนสาธารณะ เปนเงิน 175,680 บาท)
2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม
9,577,700 บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไวรวม
1,940,800
บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 925,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติง านนอกเวลาราชการใหแกพนัก งานเทศบาล ลูก จางประจําและ
พนักงานจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เปน
เงิน 100,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 15,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน
(งานไฟฟาถนน เปนเงิน 800,000 บาทและงานสวนสาธารณะ เปนเงิน 10,000 บาท )
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 148,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เปน
เงิน 19,200 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 64,800 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน
(งานไฟฟาถนน เปนเงิน 64,800 บาท)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 147,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 75,000 บาทและงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 12,000 บาท) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 60,000 บาท)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 720,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 200,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 320,000 บาท) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 200,000 บาท )
2.2 คาใชสอย
ตั้งไวรวม
2,480,000
บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 1,510,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ โดยสามารถถัวจายกันได
คาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเทศบาลฯ ตั้งไวดังรายการตอไปนี้
(1) คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หรือรื้อ-ยายติดตั้งเสาไฟฟาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ เพื่อดําเนินการกับการไฟฟานครหลวง
ตั้งไว 100,000 บาท
- ตามที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ แจงความประสงคเพื่อใหดําเนินการและตามคาใชจาย
วัสดุและอุปกรณที่การไฟฟานครหลวงใชดําเนินการ
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(2) คาติดตั้งไฟฟาสวนสาธารณะบริเวณหมูบานธนากร 4 หมูที่ 3 ตําบลวัดชลอ
ตั้งไว 600,000 บาท
- ติดตั้งโคมไฟฟาแสงจันทรขนาด 80 วัตต จํานวนไมนอยกวา 40 ชุด ตามวัสดุและ
อุปกรณที่การไฟฟานครหลวงดําเนินการ
(3) คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนทางเขาวัดลุมคงคาราม ( ตั้งแตวัดจันทรถึงวัดลุม
คงคาราม)
ตั้งไว 500,000 บาท
- ติดตั้งโคมไฟฟาแสงจันทรขนาด 80 วัตต จํานวนไมนอยกวา 30 ชุด ตามวัสดุและ
อุปกรณที่การไฟฟานครหลวงดําเนินการ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 1,200,000 บาท)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 135-136 )
คาเชาทรัพยสินดังมีรายการตอไปนี้
1. คาเชาที่ดินโฉนดที่ 2795 เลขที่ดิน 542 หนาสํารวจ 208 ตําบลวัดชลอ (บางโอ)
อําเภอบางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนสถานที่จอดรถยนตและเก็บพัสดุกองชาง
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ ฯลฯโดยใหสามารถถัวจายเงินแตละรายการได
ตั้งไว 310,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา เปนเงิน 260,000 บาท ) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 50,000
บาท)
2.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 40,000 บาท
- คาใชจายในการประชุมตางๆ
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ วัสดุอุปกรณในการประชุม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา เปนเงิน 40,000 บาท )
2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 590,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการอบรมฯ อาทิ เชน คาตกแตงสถานที่ในพิธีเปด - ปด คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการเปดอบรม คายานพาหนะ คาเชา
สถานที่ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 159 )
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น ตั้งไว 290,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก และคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เปน
เงิน 100,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 20,000 บาท ) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 170,000 บาท )
2.2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 340,000 บาท
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท เชน โตะ เกาอี้ เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ
ตัง้ จายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 100,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 20,000 บาท)และแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 200,000 บาท และงานสวนสาธารณะ เปนเงิน 20,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไวรวม
5,053,700
บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม แบบพิมพ ที่ถูพื้น ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 889,400 บาท
เพื่อจายเปนคา ฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน )
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง ที่ลางมือ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ )
2.3.4 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 1,900,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไมตางๆ สี แปรงทาสี อิฐ ปูน ทราย สังกะสี ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 278,800 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค ไขควง น็อตและสกรู
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 78,800 บาท ) และแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟาถนน เปนเงิน 200,000 บาท )
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 1,130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เปน
เงิน 200,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 10,000 บาท)และแผนงานเคหะและชุมชน
(งานไฟฟาถนน เปนเงิน 880,000 บาท และงานสวนสาธารณะ เปนเงิน 40,000 บาท)
2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน
ใบมีด เชือก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 75,000 บาท
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เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน )
2.3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 25,000 บาท และงาน
สวนสาธารณะ เปนเงิน 25,000 บาท)
2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 210,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฯ
เปนเงิน 150,000 บาท และงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 10,000 บาท) และแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 50,000 บาท)
2.3.11 ประเภทวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว 500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ไมสามารถเบิกจายในรายการขางตนได
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ )
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม
103,200
บาท
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ)
2.4.2 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 3,600 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ )
2.4.3 ประเภทคาโทรคมนาคม
ตั้งไว 9,600 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรคมนาคมของหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ )
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3. งบการลงทุน
ตั้งไวรวม
3.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไวรวม
3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
(1) เกาอี้ทํางาน

27,626,900 บาท
7,966,900
บาท
ตั้งไวรวม
69,500 บาท
ตั้งไว

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติบุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนังพีวีซี ลอเลื่อนอิสระ มีทาวแขน
หุมนวม ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ําหนักไดมากกวา 100 กิโลกรัม จํานวน 3 ตัว
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 154 )
(2) ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ตั้งไว 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 118.5 x 40.7 x 88 เซนติเมตร ชั้นปรับ
ระดับได 2 ชั้น พรอมกุญแจล็อกจํานวน 1 ตู
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 155 )
(3) ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 45 x 95 x 150 ซม. จํานวน
2 ตู (งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 155 )
(4) ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชักขนาดประมาณ 46.4 x 61.6 x 132 เซนติเมตร จํานวน
1 ตู
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 155 )
(5) เครื่องฟอกอากาศ
ตั้งไว 34,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ การทํางานแบบอัตโนมัติตอ เนื่องระบบพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน
สามารถฆาเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ ในอากาศ จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา )
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(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 156 )
3.1.2 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไวรวม 20,000 บาท
(1) เครื่องบันทึกและถอดขอความ
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดขอความสั่งบันทึกไดดวยเสียงอิเลคทรอนิคสแสดงเนื้อเทป
การสแกนตัวอักษรและความสําคัญการบันทึกการประชุม ฯลฯ ระบบการบันทึกเสียงสามารถบังคับไดที่ Hand
control จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 158 )
3.1.3 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไวรวม 4,870,900 บาท
(1) รถยนตบรรทุกดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
ตั้งไว 787,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู เครื่องยนตดีเซลปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
2,400 ซีซี ระบบขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 159 )
(2) รถจักรยานยนตแบบสตารทมือ ขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี
ตั้งไว 46,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบสตารทมือ ขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.-2130-2545
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 159 )
(3) รถจักรยานยนตแบบสตารทมือ ขนาดไมนอยกวา 110 ซีซี
ตั้งไว 37,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบสตารทมือ ขนาดไมนอยกวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.-2130-2545
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 160 )
(4) รถบรรทุกติดตั้งเครน
ตั้งไว 4,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอมกระเชาซอมไฟฟาเพื่อใชในการขนถายเคลื่อนยาย
วัสดุอุปกรณตางๆ ตัวรถยนตชนิด 6 ลอ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 200 แรงมา ระหวางหัวเกงและกระบะ
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ติดตั้งเครนไฮดรอลิกติดตั้งกระบะเหล็ก สามารถเปดไดทั้ง 3 ดาน ความสามารถในการยกไมนอยกวา 8
ตัน/เมตร เครนไฮดรอลิกยกไดสูงไมนอยกวา 12 เมตร จํานวน 1 คัน
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกํา หนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ,
จั ด ซื้ อ เพื่ อ ใช ใ นการยก เคลื่ อ นย า ยวั ส ดุ ก อ สร า ง แท ง กํ า แพงคอนกรี ต และเครื่ อ งจั ก รต า ง ๆ ในงาน
สาธารณูปโภค)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 160 )
3.1.4 ประเภทครุภัณฑการเกษตร
ตั้งไวรวม
75,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ําเครื่องยนตดีเซล
ตั้งไว 45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดเี ซล ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว ( 100
มิลลิเมตร) ปริมาณที่สูบไดไมนอยกวา 1,750 ลิตรตอนาที หรือประมาณ 460 แกลลอน (อเมริกัน) ตอ
นาที สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ําและของ
เครื่องยนต ตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได จํานวน 1 ตัว (งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 161 )
(2) เครื่องสูบน้ําเครื่องยนตเบนซิน
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา ขนาดทอสง
ไมนอยกวา 3 นิ้ว ( 75 มิลลิลิตร) ปริมาณที่สูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตร ตอนาที หรือประมาณ 300
แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาที สงน้ําไดสูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณประกอบเครื่อง
สูบน้ําและเครื่องยนตตองมีครบชุดพรอมทีจ่ ะใชงานได จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 161 )
3.1.5 ประเภทครุภัณฑสํารวจ
ตั้งไวรวม 40,000
บาท
(1) เครื่องหาพิกัด (GPS)
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัด (GPS) มีชองรับสัญญาณดาวเทียมไมนอยกวา 12 ชองสัญญาณและรับ
ความไวสูงที่รองรับ Waas และ HotFit
มีจอแสดงผลแบบ
LCD
แสดงตําแหนงพิกัด
Latitude/Longitude,UTM และระบบกริดทหารได บันทึกตําแหนงพิกัดไมนอยกวา Waypoint ได 2,000
จุด โดยกําหนดรูปลักษณ (icon), ชื่อของ waypoint ได สามารถบันทึกขอมูลคาพิกัดแบบ Track Log ไดไม
นอยกวา 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บไดไมนอยกวา 20 save Track มีเครื่องวัดความกดอากาศ
มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส แบบ 3 แกนภายในตัวเครื่อง มีชองสําหรับเชื่อมตอเพื่อใชกับไฟภายนอกไดมีพอรต
สําหรับเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรผาน USB Port แบบ High-speed USB สามารถแสดงผลแบบ USB
Mass storage จํานวน 1 เครื่อง
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(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 157 )
3.1.6 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไวรวม 81,500
บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
ตั้งไว 26,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา
4 แกนหลัก (4 core) และมี ค วามเร็ วสั ญ ญาณนาฬิ ก า ไมน อ ยกวา 2.5 GHz และมีค วามเร็ วของ
หนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD
มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จํานวน 1
เครื่อง (ตั้งไวตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 158 )
(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ชนิดพิมพกระดาษ A3 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ชนิดพิมพกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi
- ระบบหมึกแยกสีไมนอยกวา 4 สี
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 , Letter , Legal , A3 และCustom
- สามารถเชื่อมตอเน็ตเวิรกได
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากมีคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ ,จัดซื้อ
เพื่อใชในการพิมพเอกสารและแบบแปลนที่ใชกระดาษขนาด A3 )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 156 )
(3) เครื่องสแกนแบบแปลนขนาด A3
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนแบบแปลนขนาด A3 ไดเหมาะสําหรับการสแกนแบบแปลนชนิดตางๆ
เชนแบบกอสราง , แบบโยธา, แบบแปลนทางวิศวกรรม ความละเอียดสูงถึง 1600 Dpi ความเร็วในการ
สแกน 13 วินาที/แผน จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากมีคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ ,จัดซื้อ
เพื่อใชสแกนเอกสารและแบบแปลนชนิดตางๆที่มีขนาด A3 จัดเก็บเปนขอมูลในคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 156 )
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(4) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
ตั้งไว 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA และ
600 W สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งไวตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 158 )
3.1.7 ประเภทครุภัณฑกอสราง
ตั้งไว 1,950,000 บาท
(1) ชุดซอมบํารุงทางเคลื่อนที่
ตั้งไว 1,950,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดซอมบํารุงทางเคลื่อนที่ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการขุด,เจาะ,ตัด,ตบอัด,บดถนน
ที่ทํางานดวยระบบไฮดรอลิค ใชในการปฏิบัติงานซอมผิวจราจร โดยวางหรือติดตั้งบนรถบรรทุกแบบลากจูง
ใชเครื่องยนตเปนตนกําลังขับปมไฮดรอลิค มีขนาดไมนอยกวา 18 แรงมา เครื่องยนตรวมปมน้ํามันไฮดรอ
ลิคและอุปกรณประกอบอื่นๆ มีน้ําหนักรวมไมเกินกวา 130 กิโลกรัม ปมน้ํามันไฮดรอลิคสามารถผลิตอัตรา
การไหลไดไมนอยกวา 30 ลิตร/นาที ที่มีแรงดันไมนอยกวา 145 bar เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
ประกอบด ว ย ชุ ด ต น กํ า ลั ง ทํ า งานด ว ยระบบไฮดรอลิ ค (POWER PACK) ชุ ด เจาะสกั ด ไฮดรอลิ ค
(HYDRAULIC BREAKER) ชุดตัดแอสฟลทติกและคอนกรีต (HYDRAULIC CUT-OFF SAW) ชุดตบอัดวัสดุ
งานทาง (TAMPER) เครื่องบดสั่นสะเทือนลูกกลิ้งคูชนิดเดินตาม ชุดบรรทุกแบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ,
จัดซื้อเพื่อใชในการซอมบํารุงทางเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 160 )
3.1.8 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 860,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา เปนเงิน 130,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เปนเงิน 10,000 บาท) และแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานไฟฟาถนน เปนเงิน 680,000 บาท และงานสวนสาธารณะ เปนเงิน 40,000 บาท)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 161 )
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3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ตั้งไวรวม 19,660,000 บาท

3.2.1 ประเภทคาชดเชยผลอาสิน
ตั้งไวรวม
50,000 บาท
(1) โครงการชดเชยคางานสิ่งกอสราง แบบปรับราคาได (คา K)
ตั้งไว 50,000 บาท
- ตั้งไวเพื่อชดเชยเงินใหผูรับจางโครงการกอสรางของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เปน
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กรณีผูวาจางตองชดเชยเงินใหปฏิบัติตามระเบียบราชการ
ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 70 )
3.2.2 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 19,610,000
บาท
(1) โครงการปองกันและบรรเทาปญหาจากน้ําทวมและอุทกภัย
ตั้งไว 100,000 บาท
ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายดังนี้
- เพื่อทําเขื่อนชั่วคราวประตูระบายน้ําไมหรือคอนกรีตหรือปรับปรุงซอมแซมเขื่อน
ชั่วคราวและเขื่อนไมเดิมที่ชํารุด หรือ
- เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ไม หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ที่จําเปนฯลฯ เพื่อใช
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือ
- เพื่อใชในการจัดทําระบบระบายน้ําทอระบายน้ํา เพื่อแกปญหาพื้นที่น้ําทวมขังที่
จําเปนและเรงดวน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 70 )
(2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณทางเขา
ชุมชนโรงหลอหลังหมูบานสมชาย หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย (จากสะพานคลองสวยน้ําใส ถึงบริเวณตนโพธิ์
หลังหมูบานสมชาย)
ตั้งไว 2,800,000 บาท
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 5.50 เมตร ยาวไมนอย
กวา 250 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,375 ตารางเมตร
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 429.00 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา
429.00 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 54 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 71 )
(3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บอพัก,รางวี บริเวณ
หมูบานศรีบัณฑิต 3 ซอย 4,5 หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย
ตั้งไว 2,700,000 บาท
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- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 89.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 623.00 ตารางเมตร (จากบานเลขที่ 97/51 ถึง
97/56 หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย ซอย 4)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.70 เมตร ยาวไม
นอยกวา 111.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 743.70 ตารางเมตร (จากบานเลขที่ 97/70 ถึง 97/76
หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย ซอย 5)
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 340.50 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 334.50 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 46 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 71 )
(4) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณหมูบาน
ศรีบัณฑิต 3 ซอย 3 หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย
ตั้งไว 2,900,000 บาท
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 5.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 36.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 182.50 ตารางเมตร (บริเวณหนาบานเลขที่
97/153 ถึง 97/98 หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 24.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 147.00 ตารางเมตร (จากบานเลขที่ 97/93 ถึง
97/95) หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 28.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 168.00 ตารางเมตร (จากบานเลขที่ 97/99 ถึง
97/101) หมูที่ 6 ตําบลบางกรวย)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.50 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 129.30 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 840.50 ตารางเมตร
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 374.70 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 364.60 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 48 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 72 )
(5) โครงการกอสราง ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณหมูบาน
ธนากร 2 ซอยแยก,ซอย 7/2 , ซอย 7/3 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ
ตั้งไว 2,500,000 บาท
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- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.50 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 82.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 533.00 ตารางเมตร (บริเวณซอยแยก) (จาก
บานเลขที่ 26/188 ถึง 62/442 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.50 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 48.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 312.00 ตารางเมตร (บริเวณซอย 7/2)
(จากบานเลขที่ 62/479 ถึง 62/469 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.50 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 48.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 312.00 ตารางเมตร (บริเวณซอย 7/3) (จาก
บานเลขที่ 62/457 ถึงบานเลขที่ 62/447 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.50 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 16.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 104.00 ตารางเมตร (จากบานเลขที่ 26/168
ถึงบานเลขที่ 62/171 หมูที่ 5 ตําบลวัดชลอ)
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 332.00 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 321.00 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 42 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 73 )
(6) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา,บอพัก,รางวี บริเวณซุม
ทางเขาวัดทาบางสีทอง หมูที่ 1 ต.วัดชลอ (จากบริเวณซุมประตูทางเขาถึงคอสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง
วัดทา)
ตั้งไว 1,100,000 บาท
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 79.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 474.00 ตารางเมตร
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 138.50 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 126.00 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 18 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 74 )
(7) โครงการกอสรางบอพักพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณซอยสาเก
หมูบานสมชาย หมูที่ 6 ต.บางกรวย
ตั้งไว 160,000 บาท
- ทําการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ความยาวไมนอยกวา 30.00 เมตร
- กอสรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. สําหรับทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
จํานวน 4 บอ
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- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 29.00 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 74 )
(8) โครงการกอสรางลาน ค.ส.ล., ถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําและปรับปรุง
สะพานขามคลอง บริเวณชุมชนวัดสนามนอก หมูที่ 4 ต.วัดชลอ
ตั้งไว 1,500,000 บาท
- กอสรางลาน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กวางประมาณ 19.00 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 45.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 864.50 ตารางเมตร (บริเวณหนาโรงเรียนวัดสนาม
นอก)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 25.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 178.50 ตารางเมตร (บริเวณบานเลขที่ 42/3 หมู 4)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 11.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 28.75 ตารางเมตร (บริเวณหนาบานเลขที่ 35 หมูที่ 4)
- กอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กวางประมาณ 1.50
เมตร ยาวไมนอยกวา 7.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 11.25 ตารางเมตร
- ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. พรอมลาดยางแอสฟลทติกหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
กวางประมาณ 3.90 เมตร ยาวไมนอยกวา 15.40 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 60.06 ตาราง
เมตร และทําราวกันตกความยาว 30.40 เมตร (บริเวณขางศาลาวัดสนามนอก)
- กอสรางรางระบายน้ํา ความยาวไมนอยกวา 45.50 เมตร
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาวไมนอยกวา 26.00 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 3 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 75 )
(9) โครงการกอสรางดาดคลอง ค.ส.ล. คลองวัดโพธิ์เผือก หมูที่ 6 ต.บางกรวย
(บริเวณหลังหมูบานทวีโรจน)
ตั้งไว 2,550,000 บาท
- กอสรางดาดคลอง ค.ส.ล. ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร ขนาดกวาง
ประมาณ 3.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 255.00 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 76 )
(10) โครงการกอสรางดาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณลํากระโดงซอยบานหมออานนท
หมูที่ 7 ตําบลบางกรวย
ตั้งไว 900,000 บาท
- กอสรางดาดคลอง ค.ส.ล. ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร ขนาดกวาง
ประมาณ 3.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 90.00 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 76 )
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(11) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ,บอพัก,รางวี บริเวณหลัง
หมูบานศรีบัณฑิตการเดนวิลล หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ตําบลบางกรวย (ชุมชนโรงหลอ)
ตั้งไว 2,400,000 บาท
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 218.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,308 ตารางเมตร (บริเวณบานเลขที่ 29/10
หมูที่ 7 ตําบลบางกรวย)
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 376.00 เมตร
- รางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวางประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 376.00 เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 46 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 77 )
*******************************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
...........................................................
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
31,300,000 บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 29,423,000 บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว 13,464,140 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 13,464,140 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 2,607,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข เป น เงิ น
1,017,360 บาท , งานบริ ก ารสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุข อื่น เป นเงิน 963,120 บาท และงาน
ศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 626,640 บาท)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว
134,260 บาท
- เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 1 อัตรา
- เงินเพิ่มชวยเหลือการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
- เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง
วาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ตั้ง จา ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกั บ สาธารณสุข เป นเงิ น
67,200 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 42,000 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 25,060 บาท)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว
67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว
1,701,240 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 185,280
บาท และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 1,515,960 บาท)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
ตั้งไว 41,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
1.1.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 5,726,520 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
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ตั้ ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข เป น เงิ น
311,640 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 5,414,880 บาท)
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 3,186,720บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้ ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข เป น เงิ น
120,360 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 3,066,360 บาท)
2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม 15,508,860 บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 2,318,800 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 1,550,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตั้ ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข เป น เงิ น
30,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 10,000 บาท , งานศูนยบ ริก าร
สาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เปนเงิน 1,500,000 บาท)
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 148,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้ง จา ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริ ห ารทั่ วไปเกี่ ยวกับ สาธารณสุ ข เป นเงิ น
48,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 28,800 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 72,000 บาท)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน
25,000 บาท , งานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท ) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 10,000 บาท)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 580,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 250,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 60,000 บาท , งานศูนยบริการสาธารณสุข
เป น เงิ น 70,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุ ม ชน (งานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล เป น เงิ น
200,000 บาท)
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2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 5,585,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 655,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ โดยสามารถถัวจายกันได ดังนี.้ - คาเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 2846 เลขที่ 71 ตําบลวัดชลอ (บางโอ) อําเภอบางกรวย (บางใหญ)
จังหวัดนนทบุรี สําหรับใชเปนที่จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- คาเชาอาคารเลขที่ 69/19 หมูที่ 6 ถนนบางกรวย - ไทรนอย ตําบลบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อใชเปนที่ทําการศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนยหมูบานสมชาย)
- คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบางกรวย ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ เปนตน
ตั้ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข เป น เงิ น
25,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 80,000 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 250,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
เปนเงิน 300,000 บาท)
2.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 4,570,000 บาท
(1) คาใชจายในการพัฒนารักษาความสะอาดในวันสําคัญ
ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในพิ ธี เ ป ด งานวั น สํ า คั ญ ต า ง ๆ ได แ ก วั น ป ย ะมหาราช วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตรมงคล และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปนตน เชน ดอกไม ผาแพร ลูกโปง คาเชาเต็นท คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 62 )
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาจางตกแตงสถานที่
คาสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 57 )
(3) โครงการการฝกอบรมรานแตงผมและเสริมสวยเพื่อสุขภาพ
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อ จัด ฝก อบรมผู ป ระกอบการร านแตง ผมและเสริม สวยเพื่ อสุ ขภาพ เพื่ อเป นค าใช จา ยในพิธี เ ป ด -ป ด
การฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
จําเปน
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 189 )
(4) โครงการจัดทําปุยหมักชีวภาพชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดพิมพเอกสารเผยแพรคําแนะนําในการจัดทําปุยหมักชีวภาพ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 67 )
(5) โครงการจัดทําน้ําจุลินทรียชีวภาพมีประโยชนและชวยลดปริมาณขยะเปยก
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําน้ําจุลินทรีย ชีวภาพประโยชนจากขยะเปยก ประเภทผักผลไม เศษอาหาร
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 67 )
(6) โครงการกาวทันเอดส
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาใชจายในการซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องยังชีพ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการชวยเหลือผูปวยเอดสและครอบครัว
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 56 )
(7) โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพดวยการออกกําลังกาย ตั้งไว 320,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายสําหรับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เชน
คาตอบแทนวิทยากรผูนําการออกกําลังกาย กระดาษ หมึกพิมพ สี ปากกา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 54 )
(8) โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนค าตอบแทนวิท ยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารประกอบ
นิท รรศการใหป ระชาชนไดทราบปญ หาเกี่ยวกับดานสิ่ง แวดลอม เพื่อรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญ หา
ที่เ กิดขึ้นภายในชุม ชน และจายเปนคาจัดซื้อวัส ดุอุป กรณตาง ๆ เชน กระดาษ หมึก พิม พ สี ปากกา
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 58 )
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(9) โครงการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดลอมโลก
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จัดทําเอกสารประกอบนิทรรศการ
ใหประชาชนไดทราบปญหาเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม เพื่อรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน และจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกพิมพ สี ปากกา เปนตน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 69 )
(10) โครงการถนนสะอาดปราศจากขยะ
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนาความสะอาดถนนสายหลักภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย เชน เขง จอบ คราด ถุงบรรจุขยะ และวัสดุอื่นที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม
และเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนไมทิ้งขยะลงบนถนน เปนตน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 62 )
(11) โครงการลอก คู คลองภายในเขตเทศบาลฯ ตามแนวทางพระราชดําริ
คลองสวยน้ําใส
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการขุดลอกคลอง ปรับทัศนียภาพสองฝงคลองใหเกิดความสวยงามและสิ่งแวดลอมที่ดี
ประชาชนไดใชประโยชนทางดานอุปโภคและบริโภค รวมทั้งดานการเกษตรกรรม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 67 )
(12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัส ดุอุป กรณ คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาจาง
ตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 49 )
(13) โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบา
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 54 )
(14) โครงการฝกอบรมสรางเสริมองคกรแหงการเรียนรู
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 190 )
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(15) โครงการควบคุมประชากรสัตวจรจัดในชุมชนนํารอง ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ คาอุปกรณทางการแพทย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปดโครงการ คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 55 )
(16) โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชา/
คาบํารุงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาจางตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คากระเปาเอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ )
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 189 )
(17) โครงการอบรมสุขาภิบาลตลาดนัด
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อฝกอบรมใหความรู ตรวจแนะนําดานสุขาภิบาล และดานกายภาพแกผูประกอบการคาในตลาดนัด
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย และคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 190 )
(18) คาใชจายสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย
ตั้งไว 2,200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 68 )
(19) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปน - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา
- คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
- คาชดเชยคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
- เงินชวยเหลือพนักงาน หรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 50,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 10,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข
เปนเงิน 10,000 บาท)
2.2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 360,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ซึ่งอยู
ในความควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 20,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 30,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข
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เป น เงิ น 60,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุม ชน (งานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล เป น เงิ น
250,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว 7,233,060 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 95,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ เครื่องเขียน แบบพิมพ แฟม ตรายาง ฯลฯ
ตั้ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข เป น เงิ น
30,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 30,000 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 30,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
เปนเงิน 5,000 บาท)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ถานชารต ฯลฯ
ตั้ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข เป น เงิ น
8,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 5,000 บาท และงานศูนยบริ การ
สาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุม ชน (งานกํา จัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกู ล
เปนเงิน 2,000 บาท)
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 1,060,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ มีด กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา แข็ง ถังสําหรับรองรับขยะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย และของใชอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข เป น เงิ น
20,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 20,000 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
เปนเงิน 1,000,000 บาท)
2.3.4 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ สี แปรงทาสี ปูน ทราย อิฐ ตะปู สังกะสี คอน จอบ เหล็ก ทอน้ํา รวมทั้งวัสดุอื่น
ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน
1,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 15,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 20,000 บาท)
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 440,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ
ตั้ ง จ า ยจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข เป น เงิ น
15,000 บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 20,000 บาท และงานศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน
400,000 บาท)
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2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตัง้ ไว 4,575,760 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 100,000
บาท , งานบริ ก ารสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่ น เป นเงิ น 140,000 บาท และงานศู น ยบ ริก าร
สาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
เปนเงิน 4,325,760 บาท)
2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลีและผาพันแผล ถุงมือ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน
350,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 250,000 บาท)
2.3.8 ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพันธุพืช ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบ ริก ารสาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท)
และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 10,000 บาท)
2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 31,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลมแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 1,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 20,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข
เปนเงิน 5,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 5,000 บาท)
2.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน
5,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 120,000 บาท)
2.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 115,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 40,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 30,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข
เปนเงิน 40,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 5,000 บาท)
2.3.12 ประเภทวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว 100,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ที่ไมสามารถเบิกจายในรายการขางตนได เชน สายยางสําหรับดูดสิ่งปฏิกูล
และสําหรับรถดูดทอระบายน้ํา และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 100 บาท ,
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 100 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน
100 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 100,000 บาท)
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 372,000 บาท
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 310,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของอาคารศูนยบ ริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม) ศูนยบริก าร
สาธารณสุข (ศูนยบ ริก ารฯ หมูบานสมชาย) และบริเวณลานจอดรถยนตบรรทุกขยะมูล ฝอยฯ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 250,000 บาท)
และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 60,000 บาท)
2.4.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ศูนยบริการ
สาธารณสุข (ศูนยบริการฯ หมูบานสมชาย)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข)
2.4.3 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของที่ตั้งอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) และ
ศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนยบริการฯ หมูบานสมชาย)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข )
2.4.4 คาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 22,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการใช INTERNET ความเร็วสูง เฉพาะภายในประเทศ ที่ตั้ง อาคารศูนยบ ริก าร
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนยบริการฯหมูบานสมชาย)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข )
3. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 450,000 บาท
3.1 ประเภทอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 450,000 บาท
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง
ตั้งไว 450,000 บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข มู ล ฐานในเขตชุ ม ชน
จํานวน 45 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท ในการพัฒนาศัก ยภาพดานสาธารณสุข และการแกไขปญหา
สาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ด วนที่สุด ที่ มท 0891/ว 1403
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 56 )
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4. งบลงทุน
ตั้งไวรวม 1,877,000 บาท
4.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไว 1,807,000 บาท
4.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 36,700 บาท
(1) คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชก ระดาษธรรมดา สง เอกสารไดครั้ง ละไมนอยกวา 20 แผน
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 152 )
(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา
ตั้งไว 18,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา เปนระบบ 2 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจํา เนื้อที่การพิมพไม
นอยกวา 11 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 152 )
4.1.2 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 50,000 บาท
(1) คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมตูลําโพง
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมตูลําโพง ชนิดเพาเวอรแอมป มีมิก เซอร 4 ชอง โมดิฟายสส ตูริโ อ
กราฟฟคอีควอไลเซอร 31/31 แบนด ตูพรอมลําโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง พรอมขาตั้งตู 1 คู แล็ควางเครื่อง
เสียง สายลําโพงยาวประมาณ 50 เมตร จํานวน 2 เสน และแจค RCA จํานวน 2 เสน แจ็ค AV ยาว 5 เมตร
สําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 153 )
4.1.3 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 7,000 บาท
(1) คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล มีระบบแฟลซ
(Flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก ขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล เต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได มีกระเปาบรรจุกลอง จํานวน 1 กลอง
(งบประมาณตั้งไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 152 )
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4.1.4 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ตั้งไว 52,000 บาท

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม น อ ยกว า 2.4 GHz หรื อ ดี ก ว า จํ า นวน 1 หน ว ย มี ส ว นควบคุ ม การแสดงผลที่ มี
หนวยความจําไมนอยกวา 128 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา
4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือมี
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ
LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 15,000
บาท และงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 15,000 บาท)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 151 )
(2) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน ตั้งไว 19,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน มีหนวยประมวลกลาง (CPU) ไมนอยกวา
2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา
หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน
1 หนวย มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 151 )
(3) คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไมนอยกวา 4,800 x 4,800 dpi สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 มี Interface แบบ
1 X Parallel หรือ 1 X USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 151 )
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4.1.5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 1,661,300 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท
ตัง้ จายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 50,000
บาท , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เปนเงิน 31,300 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข
เปนเงิน 30,000 บาท) และแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู เปนเงิน
1,550,000 บาท)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 153 )
4.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 70,000 บาท
4.2.1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 70,000 บาท
(1) คาบํารุงและปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบางกรวย
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบริเวณรอบอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่ชํารุด เชน ประตูรั้วเหล็ก กําแพง
และรายการอื่น ๆ ที่มีการสํารวจพบเพิ่มเติม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2556 – 2558 หนา 149 )

******************************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการศึกษา
-------------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
12,000,000 บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 11,653,400 บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว 2,733,310 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 2,733,310 บาท
1.1.1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 1,881,660 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว 132,360 บาท
เพื่อ จา ยเปน เงิน เพิ่ ม ค าครองชีพ ชั่ว คราวของพนั ก งานเทศบาล เงิน ปรั บ เพิ่ม สํ าหรับ คุณ วุ ฒิที่ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และจายเปนเงินเพิ่มของผูอํานวยการกองการศึกษา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.1.4 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 374,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและครูอาสาสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 223,920 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 50,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
100,080 บาท)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 278,090 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ และครู อ าสาสอนเด็ ก เร ร อ นใน
เขตเมือง ตามหนัง สือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซัก ซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึก ษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 103,080 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 95,090 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
79,920 บาท)
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2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม 7,209,890 บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไวรวม 395,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่ไดรับการแตงตั้งใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ จัด
จาง คณะกรรมการตรวจรับ และคาตอบแทนการตรวจผลงานดานผลงานที่เ กิดจากการปฏิบัติห นาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานขาราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และเพื่อจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ตามหนังสือที่ มท 0809.1 / ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 10,000 บาท)
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 4,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 250,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 50,000 บาท)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไวรวม 3,889,360 บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกเลมหนังสือ คาระวางบรรทุก คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.2.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 40,000 บาท และ
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 10,000 บาท)
2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 3,829,360 บาท
(1) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตั้งไว 700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงสถานที่และเวที คาวัสดุตกแตงกระทง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เงิน
รางวัล การประกวดและถวยรางวัล คามหรสพและการแสดง คากระแสไฟฟา คาเชาเต็นท คาตอบแทน
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กรรมการตัดสิน คาของขวัญ/ของที่ระลึก คาปายโฆษณาประชาสัมพันธ คาเครื่องแตงกาย แตงหนา ทําผม ผู
เชิญรางวัลบนเวที และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 201)
(2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
ตั้งไว 700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงสถานที่และเวที คาตกแตงรถตนเทียน คาตกแตงเรือเทียน คาเชาเรือรวมขบวน คา
ตนเทียน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เงินรางวัลการประกวด คาของรางวัล คามหรสพและการแสดง
คากระแสไฟฟาและมิเตอรชั่วคราว คาเชาเครื่องเสียงพรอมไฟประดับ คาเชาเต็นท คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาใชจายในพิธีทางศาสนา ดอกไม ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม คาเชาเครื่องเสียงในพิธีทางศาสนา คาภัตตาหาร
ถวายพระ คาปายโฆษณาประชาสัมพันธ คาปายเทศบาล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 201)
(3) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปใหม
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คามหรสพ และคาใชจายในพิธีทางศาสนา
เชน คาภัตตาหารถวายพระ คาดอกไมธูปเทียนเครื่องไทยธรรม คาปจจัยถวายพระ คาเชาเต็นท คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 201)
(4) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงสถานที่และเวที คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คามหรสพและการแสดงพื้นบาน
และคาใชจายในพิธีทางศาสนา เชน คาภัตตาหารถวายพระ คาดอกไมธูปเทียนเครื่องไทยธรรม คาปจจัยถวาย
พระ คาเชาเต็นท คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญ /
ของรางวัลสําหรับ ผูรวมประกวด คาของขวัญ /ของชํารวยสําหรับ ผูสูงอายุที่รวมงาน คาปายประชาสัม พันธ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 202)
(5) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตกแตงสถานที่และเวที คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวด คามหรสพ
และการแสดง คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องไฟฟา เครื่องเสียง คาของขวัญ/ของชํารวยสําหรับเด็กที่รวมงาน และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 48)
(6) โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ อาทิเชน คาชุดนักกีฬา คาทําสนาม คาบํารุงสนาม คาเชาสนาม คา ตกแตง
สถานที่ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาใชจายในพิธีเ ปด -ปด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล โลรางวัลและเหรียญรางวัล เงินรางวัลการแขงขัน คาจางทําปายชื่อเทศบาล คา
จั ด ทํ า ป า ยโครงการ ค า อุ ป กรณ กี ฬ าสํ า หรั บ ชุ ม ชนในเขตเทศบาลฯ ค า อุ ป กรณ ก ารแข ง ขั น ค า จ า ง
วงโยธวาทิตและขบวนพาเหรด และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ในการจัดงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 64)
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(7) โครงการแขงขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ อาทิเชน คาตกแตงรถรวมขบวนพาเหรด คาเครื่องแตงกาย คาแตงหนา ทํ าผม
คาทําสนาม คาบํารุงสนาม คาเชาสนาม คาตกแตงสถานที่ คาเช าเครื่องขยายเสียง คาใชจายในพิธีเปด -ปด
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล โลรางวัลและเหรียญรางวัล เงิน
รางวั ล การแข ง ขั น ค า จ า งทํ า ป า ยเทศบาล ค า จั ด ทํ า ป า ยโครงการ ค า อุ ป กรณ ก ารแข ง ขั น ค า จ า ง
วงโยธวาทิตและขบวนพาเหรด และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ในการจัดงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 64)
(8) โครงการกีฬาทองถิ่นนนทบุรี
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ อาทิเชน คาชุดนักกีฬารวมแขงขัน คาอุปกรณการเชียร คาเครื่องแต งกาย คา
แตงหนาทําผม คาทําสนาม คาบํารุงสนาม คาเชาสนาม คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาใชจาย
ในพิธีเปด-ปด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล โลรางวัลและ
เหรียญรางวัล เงินรางวัลการแขงขัน คาของที่ระลึก คาจางทําปายเทศบาลฯลฯ คาจัดทําปายโครงการ ค า
อุปกรณการแขงขัน คาจางวงโยธวาทิตและขบวนพาเหรด และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ในการจัดงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 65)
(9) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาเชาที่
พัก คาเชาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณในการจัดนิทรรศการ คาตอบแทนการแสดง คาจัดทําปายโครงการ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 202)
(10) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัส ดุฝก อบรม คาตอบแทนวิท ยากร คาจัดทําวุฒิบัตร
คาจางเหมารถ คาใชจายในการเขาชมงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 45)
(11) โครงการจัดอบรมครูผูดูแลเด็กเล็กและผูเกี่ยวของ
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัส ดุฝก อบรม คาตอบแทนวิท ยากร คาจัดทําวุฒิบัตร
คาจางเหมารถ คาใชจายในการเขาชมงาน คาจัดทําปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 44)
(12) โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัส ดุฝก อบรม คาตอบแทนวิท ยากร คาจัดทําวุฒิบัตร
คาจางเหมารถ คาใชจายในการเขาชมงาน คาจัดทําปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 69)
(13) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น
ตั้งไว 61,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนซึ่งเขาลักษณะนี้ รวมทั้งคาเดินทางไปราชการของ
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ครูอาสาสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว
1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป
2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
คาใชจายอื่น เชน คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเชาดอกไม และพวงมาลา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 55,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
6,000 บาท) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(14) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว 1,048,360 บาท
- คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 997,360 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7 ศูนย
เปนเวลา 280 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็ก
ตั้งไว 51,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 31,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
20,000 บาท ) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2556 – 2558 หนา 66)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไวรวม 2,921,530 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม แบบพิมพ ตรายาง เทปติดสันปก
กระดานดํา รวมถึงไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 150,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 50,000 บาท)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 5,000 บาท)
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 140,000 บาท)
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2.3.4 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 500 บาท
เพื่อจายเปนคาไม สี แปรงทาสี อิฐ ปูน ทราย ตะปู ฯลฯ สําหรับใชในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กและใช
ในหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว 500 บาท
เพื่อจายเปนคาตูยา เครื่องชั่งน้ําหนัก ฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใชในหนวยงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,500 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
และ งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 500 บาท)
2.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผน CD,DVD หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร คา Trumpdrive คา AntiVirus คาเครื่องบันทึก
ขอมูลภายนอก คาอุปกรณเสริมสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.3.10 ประเภทวัสดุการศึกษา
ตั้งไว 88,450 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับครูและเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย และสําหรับครูอาสาสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 82,200 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
6,250 บาท) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล แบดมินตัน นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตะกรอ ตาขายกีฬา นวม
เชือกกระโดด เสาตาขายกีฬา ดาบสองมือ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2.3.12 ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว 2,196,580 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย และโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย
โรงเรียนวัดจันทร โรงเรียนวัดสําโรง และโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 300,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
1,896,580 บาท ) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 4,000 บาท
2.4.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของกองการศึกษา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
3. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 1,710,200 บาท
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
ตั้งไวรวม 1,710,200 บาท
3.1.1 โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินบํารุงการขอใชสถานศึกษาที่เทศบาลจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 3 ศูนย
ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทร ที่ ศธ 04076.024/385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ที่ ศธ 04076.029/448 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสําโรง ที่ ศธ 04076.053/286 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 44 )
3.1.2 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน สพฐ.
ตั้งไว 1,630,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนวัดจันทร โรงเรียนวัดสําโรง และโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทร ที่ ศธ 04076.024/391 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ที่ ศธ 04076.029/447 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสําโรง ที่ ศธ 04076.053//287 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 53 )
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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4. งบลงทุน
ตั้งไวรวม 346,600 บาท
4.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 346,600 บาท
4.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 38,700 บาท
(1) เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา
ตั้งไว 18,700 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาเปนระบบ 2 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจํา เนื้อที่การพิมพไมนอยกวา
11 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 146 )
(2) โตะญี่ปุนขาพับ
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะญี่ปุนขาพับ ขนาดไมนอยกวา 75x75x30 ซม. จํานวน 13 ตัว
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 145 )
4.1.2 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไวรวม 36,000 บาท
(1) โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV)
ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080
พิกเซล , คาความสวางไมต่ํากวา 450 cd/m2 , คาคอนทราสตไมต่ํากวา 1000:1 , ความเร็วการแสดงผล หรือคา
ของเวลาในการตอบสนองขั้นต่ํา 8 มิลลิวินาที , ชองรับสัญญาณอยางนอยประกอบดวย ชองรับสัญญาโทรทัศน
VCD DVD และ Computer , ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง จํานวน 3 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 145 )
4.1.3 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไวรวม 18,000 บาท
(1) เครื่องเลน CD-DVD
ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลน CD-DVD รองรับ USB จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 145 )
4.1.4 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไวรวม 28,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย,มีสวน
ควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB, มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB , มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย , มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย , มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง , มี
จอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไว ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 145 )
(2) เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสีดํา
ตั้งไว 7,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (18 หนา/นาที) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา/นาที มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2
MB มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ
Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไว ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 146 )
(3) เครื่องสํารองไฟ
ตั้งไว 3,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA สามารถสํารอง
ไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไว ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 145 )
(4) จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ตั้งไว 3,100 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว รองรับความละเอียดการแสดงผลไม
นอยกวา 1,366 x 768 Pixel มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Mz จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณตั้งไว ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 146 )
4.1.5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 225,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 25,000 บาท)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556-2558 หนา 146 )
*****************************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองวิชาการและแผนงาน
…………………………………………
ตัง้ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
6,700,000 บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 5,433,000 บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว 3,109,400 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 3,109,400 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 2,260,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว 180,200 บาท
เพื่อ จา ยเปน เงิน เพิ่ ม ค าครองชีพ ชั่ว คราวของพนั ก งานเทศบาล เงิน ปรั บ เพิ่ม สํ าหรับ คุณ วุฒิที่ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และจายเปนเงินเพิ่มของผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 156,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
ตั้งไว 2,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 294,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม 2,323,600 บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 523,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินรางวัลนําจับหรือแจงความจับผูกระทําผิดมารับโทษตามกฎหมาย หรือเปนคารางวัลเจาหนาที่
ตํารวจที่ไดทําการสืบสวน จับกุม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 1,500,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 1,050,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาใชจายในการ
ผลิตสารคดีแนะนําหนวยงานภายในและแหลงทองเที่ยว กิ จกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเทศบาล คาธรรมเนียม
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาบริการการใชอินเตอรเน็ต คาบริการการใช
พื้นที่เว็บไซตของเทศบาลเมืองบางกรวย คาเชาสัญญาณ Leased Line ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 50,000 บาท
- คาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล การประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล การประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในโครงการตางๆ ฯลฯ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 197 )
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 350,000 บาท
(1) โครงการอบรมการใชงานคอมพิวเตอร
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ คาสมนาคุณวิทยากร
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝกอบรม คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 178 )
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเปนซึ่งเขาลักษณะนี้
- คา ของขวั ญ ของรางวั ล หรื อ เงิ น รางวั ล ค า พวงมาลั ย ช อ ดอกไม กระเช า ดอกไม
และพวงมาลา ฯลฯ
- ค า เบี้ ย เลี้ ย งพยานหรื อ ผู ต อ งหา ค า ชดใช ค า เสี ย หาย หรื อ ค า สิ น ไหมทดแทน
เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองคดีอาญา ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.2.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน วัสดุตาง ๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ รถจักรยานยนต รถกระบะ รถยนต ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว 290,400 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษ หมึก เครื่องเขียน แฟม สมุด กาว ยางลบ ตรายาง เทปติดสันปก ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่ม คาแผงปดประกาศ ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ถานอัลคาไลน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระติกน้ํารอน ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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2.3.4 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ สี แปรงทาสี อิฐ ปูน ทราย สังกะสี ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอลล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม เลนส แถบบันทึกเสียงและภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนบันทึกขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกเครื่องพิมพ หนวยความจําชนิด USB ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.3.9 ประเภทวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว
400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ที่ไมสามารถเบิกจายในรายการขางตนได
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 10,200 บาท
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว
100 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของหนวยงานกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.4.2 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของหนวยงานกองวิชาการและแผนงาน
ตัง้ จายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.4.3 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว
100 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมของหนวยงานกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

ตั้งไวรวม 1,267,000 บาท
ตั้งไว 1,187,000 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 105,200 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
ตั้งไว 85,200 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
เปนเครื่องปรับ อากาศที่ มีร ะบบฟอกอากาศ ที่ส ามารถดัก จั บ อนุภ าคฝุนละออง และสามารถถอดลา ง
ทําความสะอาดได ตองไดรับ การรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตองเปนเครื่องปรับ อากาศที่ป ระกอบสําเร็จ รูป ทั้ง ชุด ทั้ง หนวยสง ความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 179 )
(2) เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 10 แผน
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 10 แผน จํานวน 1 เครื่อง
- ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร
- ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน
- ขนาดกระดาษที่ยอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 179 )
3.1.2 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 888,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
ตั้งไว 888,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตกระบะแบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี เกียรอัตโนมัติ เปนกระบะสําเร็จรูป กระบะทายติดตั้งพื้นปูกระบะชนิดไมตองเจาะตัว
กระบะเพื่อเปนการปองกันการเกิดรอยขีดขวนและการเปนสนิมที่กระบะทาย ห องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ล
แคบ 4 ประตู ติดตั้งชุดเครื่องเสียงสําหรับรถยนตที่สามารถรับฟงวิทยุ AM/FM และเลนแผน CD/DVD ได
เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน (งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถ
จั ด หาได ใ นท อ งถิ่ น เนื่ อ งจากมี คุ ณ ลั ก ษณะนอกมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ , เนื่ อ งจากเทศบาลมี เ ขตติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถใชเปนเสนทางลัดเขากรุงเทพฯไดโดยสะดวก แตเสนทางสัญจรภายในเขต
เทศบาลเปนถนนสวนทาง 2 ชองจราจรทําใหการจราจรติดขัดมากในชั่วโมงเรงดวน การใชเกียรอัตโนมัติ
กอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติง าน หากเกิดในกรณีฉุกเฉินพนักงานขับรถไมส ามารถปฏิบัติหนาที่ได
เจาหนาที่ในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนไดเพราะเจาหนาที่สวนใหญสามารถขับรถเกียรอัตโนมัติได)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 180 )
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3.1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 46,000 บาท
(1) เลนสซูมสําหรับกลอง ขนาด 55-300 mm
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลนสซมู สําหรับกลอง ขนาด 55-300 mm จํานวน 1 ตัว โดยตองเปนเลนสซูมที่สามารถ
ใชงานไดกับกลอง Nikon รุน D5 100 ซึ่งเปนครุภัณฑที่ใชงานอยูในปจจุบัน
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 180 )
(2) อุปกรณรับสัญญาณแบบไรสาย สําหรับเครื่องโปรเจคเตอร
ตั้งไว 16,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณรับสัญญาณแบบไรสาย สําหรับเครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 180 )
3.1.4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 37,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
ตั้งไว 26,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 179 )
(2) เครื่องสํารองไฟฟา
ตั้งไว 1,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา
750 VA สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(งบประมาณตั้งไวตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 179 )
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(3) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ชนิดพิมพกระดาษ A3 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ชนิดพิมพกระดาษขนาด A3 จํานวน
1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi
- ระบบหมึกแยกสีไมนอยกวา 4 สี
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 , Letter , Legal , A3 และ Custom
- สามารถเชื่อมตอเน็ตเวิรกได
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากมีคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ ,จัดซื้อเพื่อใชพิมพ
เอกสารสื่อประชาสัมพันธที่ใชกระดาษขนาด A3)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 179 )
3.1.5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 110,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 180 )
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 80,000 บาท
3.2.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
ตั้งไว 80,000 บาท
(1) โครงการตอเติมหองกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอเติม ขยายพื้นที่หองกองวิชาการและแผนงาน ขนาดกวางประมาณ 1.90 เมตร
ยาวประมาณ 7.60 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 14.44 ตารางเมตร
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป พ.ศ. 2556 - 2558 หนา 180 )
************************
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
กองสวัสดิการสังคม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสวัสดิการสังคม
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
8,839,400
บาท
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 8,680,400
บาท
1. งบบุคลากร
ตั้งไว 3,542,400
บาท
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว 3,542,400
บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว 2,453,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 568,800 บาท
เพื่อ จา ยเปน เงิน เพิ่ ม ค าครองชีพ ชั่ว คราวของพนั ก งานเทศบาล เงิน ปรั บ เพิ่ม สํ าหรับ คุณ วุฒิที่ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณ วุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และเพื่อจายเปนเงินเพิ่มของผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 156,840 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
1.1.5 ประเภทคาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 204,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 92,040 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)

106
2. งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม 5,038,000 บาท
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไวรวม 1,387,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 65,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไวรวม 3,305,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาบริการ คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.2.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไวรวม 3,215,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
ตั้งไว 650,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม จัดคายบําบัดผูเสพยา จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมตาง
ๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร/กรรมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก
คาเชาเต็นท คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัล ของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุ เครื่องเขียน
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และอุป กรณ คาเชา /คาบํารุงสถานที่ คาตอบแทนการแสดง คาวัส ดุโ ฆษณาและเผยแพร
คากระเปา
เอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 47 )
(2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุสํานักงาน และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 52 )
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
ตั้งไว 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 59 )
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
ตั้งไว 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร/กรรมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาเต็นท คาจาง
ตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัล ของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เชา/คาบํารุงสถานที่ คาตอบแทนการแสดง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาจางพิมพบัตรคณะกรรมการและสมาชิก คาพิมพและ
เขียนประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 59 )
(5) โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการเลือกตั้ง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คาจางพิมพบัตร
คณะกรรมการชุมชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 140 )
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึก ษาดูง าน และจัดกิจ กรรมตาง ๆ เชน คาสมนาคุณวิท ยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชา/คา
บํารุงสถานที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง
ๆ ในการฝกอบรม คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 60 )
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึก ษาดูง าน และจัดกิจ กรรมตาง ๆ เชน คาสมนาคุณวิท ยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชา/คา
บํารุงสถานที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง
ๆ ในการฝกอบรม คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 50 )
(8) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึก ษาดูง าน และจัดกิจ กรรมตาง ๆ เชน คาสมนาคุณวิท ยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชา/คา
บํารุงสถานที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาอุปกรณตาง
ๆ ในการฝกอบรม คาจางตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 61 )
(9) โครงการสรางงานสรางอาชีพชุมชน
ตั้งไว 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา/คาบํารุงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาบริการ คาวัส ดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 191 )
(10) โครงการสนับสนุนการดําเนินการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามนโยบายรัฐบาล
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 194 )
(11) โครงการสงเสริมและการใหบริการชุมชน
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ค าเชา/
คาบํารุงสถานที่ คาจางเหมาบริการ คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คาจางมหรสพ คาตอบแทนการแสดง
คาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 198 )
(12) โครงการกระจกหกดาน
ตั้งไว 65,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาของที่ระลึก คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
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ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 199 )
(13) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําชุมชน
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 200 )
(14) คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายอื่น
ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนซึ่งเขาลักษณะนี้
- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัยชอดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไวรวม 321,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ แบบพิมพตางๆ หมึกโรเนียว เครื่องเขียน แผงกั้นหอง
และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง ความ
เข็มแข็งของชุมชน)
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนและวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางใน ยางนอก หัวเทียนและวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่น ๆ ที่
จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบีและ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 1,000 บาท
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เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.3.6 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา และอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 147,000 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ/แถบแผนสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ/เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร และวัสดุคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 25,000 บาท
2.4.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของหนวยงานกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
2.4.2 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมของกองสวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน)
3. งบเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 100,000 บาท
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2556 ตามหนังสือศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอบางกรวย ที่ นบ 0217.4/2099 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 47 )
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4. งบลงทุน
ตั้งไวรวม 159,000 บาท
4.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไว 159,000 บาท
4.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว
9,000 บาท
(1) เกาอี้ปฏิบัติงาน
ตั้งไว
9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุฟองน้ําอยางดี หุมดวยหนังพีวีซี ลอเลื่อนอิสระ มีที่ทาวแขนหุมนวม ขาเหล็ก
5 แฉก รองรับน้ําหนักไดมากกวา 100 กิโลกรัม จํานวน 6 ตัว
(งบประมาณตั้งไวตามราคาที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 181 )
4.1.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท
ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 181 )
*********************************************

