


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิมเติม ฉบับที1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

        ตามทีสภาเทศบาลเมืองบางกรวยได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้ว
นัน  
        บัดนีปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึน เนืองจากมีรายรับบางประเภท
เพิมมากขึน ประกอบกับ เทศบาลเมือง  มีรายรับเกินยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทังสิน 43,500,000 บาท ทําให้
มีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 เป็นเงินทังสิน 43,500,000 บาท
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ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 405,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 665,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข 115,200

แผนงานเคหะและชุมชน 41,441,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 873,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 43,500,000
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบลงทุน 167,600 96,000 142,200 405,800

    ค่าครุภัณฑ์ 167,600 96,000 142,200 405,800

                                             รวม 167,600 96,000 142,200 405,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ รวม

งบลงทุน 665,000 665,000

    ค่าครุภัณฑ์ 665,000 665,000

                                             รวม 665,000 665,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบลงทุน 86,600 28,600 115,200

    ค่าครุภัณฑ์ 86,600 28,600 115,200

                                             รวม 86,600 28,600 115,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบลงทุน 14,000 34,227,000 7,200,000 41,441,000

    ค่าครุภัณฑ์ 14,000 0 7,200,000 7,214,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 34,227,000 0 34,227,000

                                             รวม 14,000 34,227,000 7,200,000 41,441,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 873,000 873,000

    งบกลาง 873,000 873,000

                                             รวม 873,000 873,000
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โดยทีมีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึนจากเดิม เนืองจากมีรายรับบางประเภทเพิมมากขึน ประกอบกับมีรายรับเกิน

ยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ จึงตรา เทศบัญญัติ ฉบับนีขึนไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย และโดยอนุมัติของผู้
ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที 1

ข้อ 2 ให้ใช้ เทศบัญญัติ นีภายหลังทีได้ประกาศ เทศบัญญัติ

ข้อ 3 ให้เพิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทัวไปอีกเป็นจํานวน 43,500,000 บาท จําแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณทีเสนอมาพร้อมนี 
ข้อ 4 ให้เพิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจํานวน 0 บาท จําแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณทีเสนอมาพร้อมนี
ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ และมีหน้าทีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณทีได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

(ลงนาม)............................................

(นายสุรศักดิ  วิชินโรจน์จรัล)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

(ลงนาม)............................................

(นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

 ประกาศ ณ วันที............เดือน................................พ.ศ......................
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รายงานประมาณการรายรับ (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอ บางกรวย  จังหวัด นนทบุรี

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

      ภาษีโรงเรือนและทีดิน 23,000,000 26,099,195.00 3,099,195.00 3,000,000

      ภาษีบํารุงท้องที 150,000 158,059.10 8,059.10 0

      ภาษีป้าย 1,000,000 1,000,609.00 609.00 0

      อากรการฆ่าสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      อากรรังนกอีแอ่น 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 24,150,000 27,257,863.10 3,107,863.10 3,000,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

      ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,000 10,320.80 5,320.80 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 500 0.00 -500.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 80,000 228,591.90 148,591.90 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,800,000 2,496,560.00 -303,440.00 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 200,000 209,350.00 9,350.00 0

      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ
โฆษณา 1,000 0.00 -1,000.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 200,000 168,930.00 -31,070.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 110,000 501,100.00 391,100.00 0

      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเครืองหมายประจําตัวสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิง
แวดล้อม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่ง
ชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําเสีย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําทิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 3,000 4,040.00 1,040.00 0

      ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 25,000 38,513.88 13,513.88 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 50,000 12,000.00 -38,000.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 0 0.00 0.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 15,000 57,400.00 42,400.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000 3,301,933.63 3,201,933.63 3,200,000

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับอืน ๆ 1,000 0.00 -1,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000 5,000.00 -5,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 300,000 390,200.00 90,200.00 0

      ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 71,000 114,600.00 43,600.00 0

      ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 1,000 600.00 -400.00 0

      ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 18,000 22,000.00 4,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,800 2,370.00 570.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 200 170.00 -30.00 0

      ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,992,500 7,563,680.21 3,571,180.21 3,200,000

หมวดภาษีจัดสรร

      ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ) 0 -1,533.88 -1,533.88 0

      ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 1,800,000 1,099,032.58 -700,967.42 0

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 68,000,000 69,262,296.81 1,262,296.81 0

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 50,000,000 53,623,891.77 3,623,891.77 3,600,000

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,000,000 6,391,644.79 391,644.79 0

      ภาษีสุรา 7,500,000 7,951,951.39 451,951.39 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ภาษีสรรพสามิต 14,000,000 19,379,537.23 5,379,537.23 5,300,000

      ภาษีการพนัน 0 0.00 0.00 0

      ภาษียาสูบ 0 0.00 0.00 0

      อากรประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ 150,000 236,872.12 86,872.12 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 250,000 273,306.95 23,306.95 0

      เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน 25,000,000 53,498,271.00 28,498,271.00 28,400,000

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0 0.00 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอืนๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 172,700,000 211,715,270.76 39,015,270.76 37,300,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

      ดอกเบีย 14,000,000 12,908,848.48 -1,091,151.52 0

      เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 500 500.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 14,000,500 12,909,348.48 -1,091,151.52 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

      เงินทีมีผู้อุทิศให้ 1,000 0.00 -1,000.00 0

      ค่าขายแบบแปลน 100,000 23,800.00 -76,200.00 0

      ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0 0.00 0.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 50,000 69,433.43 19,433.43 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 151,000 93,233.43 -57,766.57 0

หมวดรายได้จากทุน

      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 6,000 62,100.00 56,100.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 6,000 62,100.00 56,100.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

      เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา 94,000,000 93,046,510.00 -953,490.00 0

      เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ เพือพัฒนาประเทศ 0 0.00 0.00 0

      เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ 0 -200,975.00 -200,975.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 94,000,000 92,845,535.00 -1,154,465.00 0

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

      เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน 0 877,350.50 877,350.50 0

      เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจด้านการศึกษา 0 0.00 0.00 0

      เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอืน 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 0 877,350.50 877,350.50 0

รวมทุกหมวด 309,000,000 353,324,381.48 44,324,381.48 43,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 43,500,000.00   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,000,000.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,000,000.00 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษี และผู้
บริหารมีนโยบายปรับปรุงฐานภาษี     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,200,000.00 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,200,000.00 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 37,300,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,600,000.00 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา   
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,300,000.00 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 28,400,000.00 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา

 13



รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอ บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีรับแขกหนึงทีนัง 0 0 32,000

เก้าอีสํานักงาน 0 0 13,500

เก้าอีสํานักงาน ขาเหล็กตัว C 0 0 2,200

ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 3 ชัน 0 0 4,900

ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 4 ชัน 0 0 5,000

ตู้บานเลือน 2 ชัน 0 0 4,900

ตู้บานเลือนกระจกสูง 6,500 6,500 19,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชัน 0 0 14,000

ตู้เอกสารบานเปิดทึบผสมช่องโล่งจัดเก็บ 4 ชัน 0 0 28,100

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 8,500

โทรศัพท์มือถือ 0 0 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที 0 0 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,500 6,500 167,600

รวมงบลงทุน 6,500 6,500 167,600

รวมงานบริหารทัวไป 6,500 6,500 167,600
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมไอเย็น 0 0 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 2 0 0 46,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 96,000

รวมงบลงทุน 0 0 96,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 96,000

งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว 3 ทีนัง 0 0 25,000

เก้าอีปฏิบัติงาน 0 0 12,000

เก้าอีเหล็กบุนวม 0 0 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 0 0 89,600

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 142,200

รวมงบลงทุน 0 0 142,200

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 142,200

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,500 6,500 405,800
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 15,000

ตู้สํานักงานเคลือนที (ตู้คอนเทนเนอร์) 0 0 650,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 665,000

รวมงบลงทุน 0 0 665,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 665,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 665,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีปฏิบัติงาน 0 0 10,000

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 61,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 86,600

รวมงบลงทุน 0 0 86,600

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 86,600
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู 0 0 28,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,600

รวมงบลงทุน 0 0 28,600

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 28,600

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 115,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 14,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 14,000

รวมงบลงทุน 0 0 14,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 14,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายนํา , บ่อพัก , รางวี บริเวณหมู่
บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 19 หมู่ 9 ตําบลบางกรวย 0 0 8,400,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนน
บางกรวย - จงถนอม ถึงลํากระโดง หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 0 0 2,700,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสินพัฒนา หมู่ที 1 ตําบล
บางกรวย 0 0 4,000,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดสนามใน ถึงวัดสนามนอก 
หมู่ที 4 ตําบลวัดชลอ 0 0 498,000

โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณท่านําวัดสัก ตําบลวัดชลอ 0 0 1,640,000

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนบดินทร   
 
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี (วัดกล้วย) หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

0 0 530,000

โครงการติดตังป้ายเตือนทางโค้งแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 0 0 459,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนน
บางกรวย - จงถนอม ช่วงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสุดเขตเทศบาล 0 0 7,000,000

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากบริเวณคลองวัดกระโจม
ทอง หมู่ 2 ตําบลวัดชลอ ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 0 0 9,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 34,227,000

รวมงบลงทุน 0 0 34,227,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 34,227,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 0 0 7,200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,200,000

รวมงบลงทุน 0 0 7,200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 7,200,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 41,441,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

สํารองจ่าย 9,987,150 646,316 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 4,299,980 4,083,831 870,000

รวมงบกลาง 14,287,130 4,730,147 873,000

รวมงบกลาง 14,287,130 4,730,147 873,000

รวมงบกลาง 14,287,130 4,730,147 873,000

รวมแผนงานงบกลาง 14,287,130 4,730,147 873,000

รวมทุกแผนงาน 14,293,630 4,736,647 43,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอ บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป รวม 167,600บาท
งบลงทุน รวม 167,600บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,600บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีรับแขกหนึงทีนัง จํานวน 32,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีรับแขกหนึงทีนัง มีพนักพิง มีทีพักแขน หุ้มเบาะ
หนังเทียม ขาเหล็กชุบโครเมียม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 72 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 81 ซม.  จํานวน 8 ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 13,500บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 59 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. มีพนักพิง และทีนังขึนโครงเหล็ก
หุ้มหนังพียู มีทีวางแขน ขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนได้รอบตัว สามารถปรับ
โยกเอน ปรับระดับเก้าอีได้ รองรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100
 กก. จํานวน 3 ตัว     
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

เก้าอีสํานักงาน ขาเหล็กตัว C จํานวน 2,200บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ขาเหล็กตัว C  มีขาเส้นหลังช่วยเพิม
การรับนําหนัก  กว้างไม่น้อยกว่า 56 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 62 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 88 ซม.  สามารถรองรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100
 กก. จํานวน 1 ตัว  
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 3 ชัน จํานวน 4,900บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 3 ชัน ผลิตจาก
ไม้ Particle Board  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 30
 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. จํานวน 1 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 4 ชัน จํานวน 5,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 4 ชัน ผลิตจาก
ไม้ Particle Board ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 35
 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.  จํานวน 1 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ตู้บานเลือน 2 ชัน จํานวน 4,900บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน 2 ชัน ผลิตจากไม้ Particle Board  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80
 ซม.  จํานวน 1 ตู้ 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 19,500บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91
 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น้อยกว่า180 ซม.  มี 3 แผ่นชัน (4
ช่อง) ปรับระดับได้ มีกุญแจล็อก  จํานวน 3 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชัน จํานวน 14,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชัน วางซ้อนกัน ชันบนเป็นตู้
ประตู กระจกชนิดบานเลือน ชันล่างเป็นตู้ ประตูทึบชนิดบานเลือน ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180
 ซม. แต่ละตู้มีแผ่นชันวาง 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ พร้อมกุญแจ
ล็อก  จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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ตู้เอกสารบานเปิดทึบผสมช่องโล่งจัดเก็บ 4 ชัน จํานวน 28,100บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เอกสารบานเปิดทึบผสมช่องโล่งจัดเก็บ 4 ชัน ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 160
 ซม. ผลิตจากไม้ Particle Board บานเปิดทึบ 2 ประตู มีมือจับ พร้อม
กุญแจล็อกแผ่นชันวางปรับระดับได้ 2 แผ่นจัดเก็บแฟ้มสันห่วงขนาด F4
 ได้ทัง 4 ชัน จํานวน 3 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) พร้อมฐานรอง โต๊ะหมู่ ทําด้วยไม้
สัก จํานวน 1 ชุด 
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โทรศัพท์มือถือ จํานวน 20,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์มือถือ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5.1
 นิว Memory ไม่น้อยกว่า 32 GB , RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB  มีกล้อง
หน้า กล้องหลัง สามารถใส่หน่วยความจําเพิมได้  จํานวน 1 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที จํานวน 15,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบเคลือนที ลําโพงไม่ตํากว่า 15
 นิว 2 ดอก กําลังขับไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ (RMS) พร้อมไมค์ลอย
ย่าน VHF 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 96,000บาท
งบลงทุน รวม 96,000บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,000บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมไอเย็น จํานวน 50,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็น  จํานวน  2  ตัว
- มีความจุถังนําไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
- สามารถใช้งานครอบคลุมพืนทีได้ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
- สามารถใช้ได้ทังภายนอกและในอาคาร
- สามารถปรับระดับความแรงลมได้
- มีระบบฟอกอากาศ ฆ่าเชือโรค
- มีแผ่นกรองฝุ่นละออง
- มีแผ่นทําความเย็น
- มีระบบเตือนกรณีนําหมดและตัดการทํางานของปัมอัตโนมัติ สามารถต่อ
สายยางเข้ากับตัวเครืองเมือต้องการใช้งานต่อเนือง
- สามารถควบคุมการทํางานด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
- สามารถลดอุณหภูมิได้มากกว่า 4 องศา
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทีผ่านมาตรฐานความปลอดภัย 
- สามารถเคลือนย้ายได้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน  เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 2 จํานวน 46,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที 2  จํานวน  2  ตัว    
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

งานบริหารงานคลัง รวม 142,200บาท
งบลงทุน รวม 142,200บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 142,200บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแถว 3 ทีนัง จํานวน 25,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถว 3 ทีนัง แบบมีพนักพิงและมีทีท้าวแขนหัว
ท้าย  ขนาดไม่น้อยกว่า 180 X 70 X 79 เซนติเมตร  จํานวน  3  ตัว  
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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เก้าอีปฏิบัติงาน จํานวน 12,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีปฏิบัติงาน หุ้มหนัง PVC มีทีวางแขน ปรับระดับ
ได้ ขาเก้าอี 5 แฉก เป็นลูกล้อคู่  จํานวน  3  ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

เก้าอีเหล็กบุนวม จํานวน 10,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีเหล็กบุนวม หลังตะแกรง ขาชุบเงา เบาะ
หนัง   จํานวน 5 ตัว       
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 89,600บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
- เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)  จํานวน  2  เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน  2  ชุด              
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน  2  ชุด 
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2
  เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 665,000บาท
งบลงทุน รวม 665,000บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 665,000บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 15,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบมีล้อเลือน มีพนักพิงและทีนังขึน
โครงเหล็ก หุ้มหนังPU ขาเหล็กชุบโครเมียมสามารถโยกเอนและหมุนได้
รอบตัว รองรับนําหนักได้ 113 กก.  จํานวน 3 ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน  เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

ตู้สํานักงานเคลือนที (ตู้คอนเทนเนอร์) จํานวน 650,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สํานักงานเคลือนที (ตู้คอนเทนเนอร์) พร้อมติด
ตัง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 2.9 เมตร  แบบมีหลังคาเมทัลชีท (Metal sheet) บุฉนวนกันความ
ร้อน และมีทางเดิน  ติดตังระบบไฟฟ้าภายในและพัดลมดูดอากาศ พร้อม
ติดตังเครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (BTU) ตู้ละ 1
 เครือง  จํานวน  2  ตู้  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 86,600บาท
งบลงทุน รวม 86,600บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,600บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีปฏิบัติงาน จํานวน 10,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีปฏิบัติงาน หุ้มหนังพีวีซี แบบมีล้อเลือน
อิสระ พร้อมทีพักแขน ขาเก้าอี 5 แฉกเป็นลูกล้อคู่  จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 15,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ชนิด 4 ลินชัก พร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 75 ซ.ม.  จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 61,600บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
- เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว)  จํานวน 2 เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด              
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2
 ชุด 
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 28,600บาท
งบลงทุน รวม 28,600บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 28,600บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 18,000   บีทียู  พร้อมติดตัง  จํานวน  1
  เครือง  เป็นเครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ
อนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหน่วงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 14,000บาท
งบลงทุน รวม 14,000บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 14,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 7 ลินชัก พร้อม
กระจก ขนาด 4.5 ฟุต  จํานวน  2  ตัว 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 139  และแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 -
 2562 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 34,227,000บาท
งบลงทุน รวม 34,227,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 34,227,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายนํา , บ่อพัก , รางวี บริเวณหมู่บ้าน 
ส.ภาณุรังษี ซอย 19 หมู่ 9 ตําบลบางกรวย

จํานวน 8,400,000บาท

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 8.20
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 94.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 770.80
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 58.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 290.00
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.80
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 270.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,296.00  ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.80
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 201.60
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.80
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 201.60
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.60
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 253.00
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 120 บ่อ
- ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 970.00
 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนน
บางกรวย - จงถนอม ถึงลํากระโดง หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 2,700,000บาท

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.00
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  27  บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 194.00 เมตร
- ก่อสร้างทางเท้าพืนทีไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสินพัฒนา หมู่ที 1 ตําบล
บางกรวย

จํานวน 4,000,000บาท

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 189.00
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.00
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 216.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,296.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 58 บ่อ
- ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 440.00 เมตร
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 440.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 3)

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดสนามใน ถึงวัดสนามนอก 
หมู่ที 4 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 498,000บาท

- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.10 เมตร กว้างประมาณ 1.20
  เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 50.40
   ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.10 เมตร กว้างประมาณ 1.00
 เมตร ยาวประมาณ 244.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 244.00
 ตารางเมตร
- วางท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จํานวน 2 จุด ความ
ยาว   ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
    เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณท่านําวัดสัก ตําบลวัดชลอ จํานวน 1,640,000บาท
- ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 5.00
 เมตร  
- ก่อสร้างทางเดินลงโป๊ะ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนบดินทร    

เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี (วัดกล้วย) หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 530,000บาท

- ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 193.20 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2)
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โครงการติดตังป้ายเตือนทางโค้งแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

จํานวน 459,000บาท

- ติดตังป้ายเตือนทางโค้งแบบมีไฟกระพริบ ชนิดใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) ภายในเขต
เทศบาล  จํานวน  20  จุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนน
บางกรวย - จงถนอม ช่วงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสุดเขตเทศบาล

จํานวน 7,000,000บาท

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้างประมาณ 8.00
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 444.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 3,552.00 ตารางเมตร
- เสริมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 84 บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20-0.25 เมตร กว้างเฉลีย 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 782 เมตร 
- ก่อสร้างทางเชือมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.07 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
- งานปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร
- งานตีเส้นจราจร (ตามกฎจราจร)
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากบริเวณคลองวัดกระโจม
ทอง หมู่ 2 ตําบลวัดชลอ ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 9,000,000บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 510.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่
น้อยกว่า  3,315.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.70 เมตร หนา 0.20-0.25
 เมตร    ยาวไม่น้อยกว่า 1,020.00 เมตร
- วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 103.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 19 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพักเล็กเชือมบ่อพัก ค.ส.ล. 84 บ่อ  
- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม 65 บ่อ
- ปรับปรุงทางเชือมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.07 เมตร  หรือคิด
เป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
- ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,020.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 4)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 7,200,000บาท
งบลงทุน รวม 7,200,000บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,200,000บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จํานวน 7,200,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6
 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า  นําหนักรถ
รวมนําหนักบรรทุก (G.V.W ) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม  ตอนท้าย
หลังเก๋งติดตังตู้บรรทุกมูลฝอย ทําด้วยสแตนเลส มีความจุไม่น้อยกว่า 12
 ลบม.     ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตังเครืองอัดขยะมูลฝอย ทํางาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก  ติดตังสัญญาณไฟสัญญาณต่างๆ ตามทีกรมการขนส่ง
ทางบกกําหนด  จํานวน  2  คัน
เหตุผล  1. ต้องการรถทีมีกําลังแรงม้าสูง เนืองจากปริมาณขยะในแต่ละวัน
มีจํานวนมากและสามารถขับขึนเนินในลานของบ่อขยะอําเภอไทรน้อยได้ดี
            2. ต้องการรถทีมีถังบรรจุขยะได้ปริมาณมาก เนืองจากปริมาณ
ขยะทีต้องเก็บในแต่ละวันมีปริมาณมาก
            3. สามารถใช้ทดแทนรถยนต์ขนาด 240 แรงม้าได้ในช่วงเวลาที
รถเสีย
            4. ถังบรรจุมูลฝอยทําด้วยสแตนเลส เพืออายุการใช้งานที
นานกว่า สามารถ การกัดกร่อนของนําจากขยะมูลฝอยได้ดี
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน  เนืองจากอยู่นอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 4)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 873,000บาท
งบกลาง รวม 873,000บาท
งบกลาง รวม 873,000บาท
สํารองจ่าย จํานวน 3,000บาท
เพือจ่ายในกิจการทีงบประมาณทัวไปตังไว้ไม่พอจ่าย หรือกิจการทีจําเป็น
ตามความเหมาะสม หรือไม่ได้ตังงบประมาณไว้ และเพือจ่ายกรณีฉุกเฉินที
มีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0313.4/ว
667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท.0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 870,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
ตังจ่ายในอัตราร้อยและ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2546 และตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 ซึงเทศบาลเมือง
บางกรวยประมาณการรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุุ
ทิศให้ เงินอุดหนุนเท่ากับ 43,500,000 บาท  คํานวณร้อยละ 2  เท่า
กับ 870,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

870,000 870,000

สํารองจ่าย 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว 3 ทีนัง 25,000 25,000

เก้าอีปฏิบัติงาน 10,000 12,000 22,000

เก้าอีรับแขกหนึงทีนัง 32,000 32,000

เก้าอีสํานักงาน 15,000 13,500 28,500

เก้าอีสํานักงาน ขา
เหล็กตัว C 2,200 2,200

เก้าอีเหล็กบุนวม 10,000 10,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู

28,600 28,600

ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 
3 ชัน 4,900 4,900

ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 
4 ชัน 5,000 5,000

ตู้บานเลือน 2 ชัน 4,900 4,900

ตู้บานเลือนกระจกสูง 19,500 19,500

ตู้สํานักงานเคลือนที (ตู้
คอนเทนเนอร์) 650,000 650,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
ชัน 14,000 14,000

ตู้เอกสารบานเปิดทึบ
ผสมช่องโล่งจัดเก็บ 4 
ชัน

28,100 28,100

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 14,000 15,000 29,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โทรศัพท์มือถือ 20,000 20,000

พัดลมไอเย็น 50,000 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

89,600 89,600

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 61,600 61,600

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,600 5,600

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
แบบที 2

46,000 46,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงแบบ
เคลือนที 15,000 15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์บรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย 7,200,000 7,200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ท่อระบายนํา , 
บ่อพัก , รางวี บริเวณ
หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี 
ซอย 19 หมู่ 9 ตําบล
บางกรวย

8,400,000 8,400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจาก
ถนนบางกรวย - จง
ถนอม ถึงลํากระโดง 
หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

2,700,000 2,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณชุมชน
สินพัฒนา หมู่ที 1 
ตําบลบางกรวย

4,000,000 4,000,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ
วัดสนามใน ถึงวัด
สนามนอก หมู่ที 4 
ตําบลวัดชลอ

498,000 498,000

โครงการก่อสร้างโป๊ะ
ท่าเทียบเรือบริเวณท่า
นําวัดสัก ตําบลวัดชลอ

1,640,000 1,640,000

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า ค
.ส.ล. บริเวณข้างโรง
เรียนบดินทร    
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
นนทบุรี (วัดกล้วย) หมู่ 
3 ตําบลวัดชลอ

530,000 530,000

โครงการติดตังป้าย
เตือนทางโค้งแบบมีไฟ
กระพริบพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

459,000 459,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก
และรางวี ค.ส.ล. 
บริเวณถนนบางกรวย 
- จงถนอม ช่วงสะพาน
ข้ามคลองบางกอกน้อย 
ถึงสุดเขตเทศบาล

7,000,000 7,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
บางกรวย-ไทรน้อย 
จากบริเวณคลองวัด
กระโจมทอง หมู่ 2 
ตําบลวัดชลอ ถึงแยก
เทิดพระเกียรติ หมู่ 3 
ตําบลวัดชลอ

9,000,000 9,000,000

รวม 873,000 41,441,000 115,200 665,000 405,800 43,500,000
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