


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

1



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางกรวย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมือง
บางกรวยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวยจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 842,271,105.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 435,449,305.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 129,885,893.20 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 12 โครงการ รวม 21,010,970.60 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 58 โครงการ รวม 163,951,520.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 220,586,793.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 23,181,631.60 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 4,286,787.24 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 14,598,286.08 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 108,857.05 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 7,944.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 145,612,405.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 32,790,882.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 57,873,284.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 96,994,152.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,345,951.30 บาท

งบบุคลากร จํานวน 55,854,789.60 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 30,368,158.19 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,657,753.86 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,767,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 48,091,652.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 24,963,291.65 22,520,000.00 24,150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,317,166.58 3,967,500.00 3,992,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 24,098,982.38 11,000,500.00 14,000,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 391,377.62 181,000.00 151,000.00

หมวดรายได้จากทุน 414,900.00 10,000.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 55,185,718.23 37,679,000.00 42,300,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 211,827,119.55 173,664,000.00 172,700,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 211,827,119.55 173,664,000.00 172,700,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 82,211,108.50 36,000,000.00 94,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 82,211,108.50 36,000,000.00 94,000,000.00

รวม 349,223,946.28 247,343,000.00 309,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,472,139.76 18,265,910.00 78,513,160.00

งบบุคลากร 62,575,354.22 76,094,280.00 83,179,740.00

งบดําเนินงาน 47,804,383.03 70,594,410.00 69,248,700.00

งบลงทุน 11,209,384.20 75,522,900.00 74,278,400.00

งบรายจ่ายอืน 7,446,875.00 3,051,000.00 51,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,490,466.42 3,814,500.00 3,729,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 141,998,602.63 247,343,000.00 309,000,000.00

รวม 141,998,602.63 247,343,000.00 309,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 54,675,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,273,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 19,577,400

แผนงานสาธารณสุข 12,197,340

แผนงานเคหะและชุมชน 115,929,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,002,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,300,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,531,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 78,513,160

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 309,000,000
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 16,491,200 5,057,000 8,467,400 30,015,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560 0 0 6,208,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,282,640 5,057,000 8,467,400 23,807,040

งบดําเนินงาน 16,914,200 3,167,000 1,475,600 21,556,800

    ค่าตอบแทน 6,535,000 194,000 379,600 7,108,600

    ค่าใช้สอย 6,540,000 2,286,000 435,000 9,261,000

    ค่าวัสดุ 1,489,200 480,000 611,000 2,580,200

    ค่าสาธารณูปโภค 2,350,000 207,000 50,000 2,607,000

งบลงทุน 2,646,300 325,300 40,000 3,011,600

    ค่าครุภัณฑ์ 646,300 325,300 40,000 1,011,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000 0 0 2,000,000

งบรายจ่ายอืน 50,000 0 1,000 51,000

    รายจ่ายอืน 50,000 0 1,000 51,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

                                             รวม 36,101,700 8,549,300 10,024,000 54,675,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 2,560,800 5,826,220 8,387,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,560,800 5,826,220 8,387,020

งบดําเนินงาน 1,392,300 4,134,500 5,526,800

    ค่าตอบแทน 345,800 151,000 496,800

    ค่าใช้สอย 375,000 1,750,000 2,125,000

    ค่าวัสดุ 663,500 1,900,500 2,564,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,000 333,000 341,000

งบลงทุน 0 1,360,000 1,360,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,360,000 1,360,000

                                             รวม 3,953,100 11,320,720 15,273,820

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 4,901,200 4,276,500 9,177,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,901,200 4,276,500 9,177,700

งบดําเนินงาน 758,500 5,761,600 6,520,100

    ค่าตอบแทน 153,000 30,000 183,000

    ค่าใช้สอย 263,000 2,756,100 3,019,100

    ค่าวัสดุ 328,000 2,975,500 3,303,500

    ค่าสาธารณูปโภค 14,500 0 14,500

งบลงทุน 314,400 201,200 515,600

    ค่าครุภัณฑ์ 314,400 201,200 515,600

งบเงินอุดหนุน 0 3,364,000 3,364,000

    เงินอุดหนุน 0 3,364,000 3,364,000

                                             รวม 5,974,100 13,603,300 19,577,400
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,676,840 2,356,800 1,535,400 6,569,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,676,840 2,356,800 1,535,400 6,569,040

งบดําเนินงาน 539,100 3,511,300 1,184,100 5,234,500

    ค่าตอบแทน 72,000 44,200 99,000 215,200

    ค่าใช้สอย 205,000 2,163,000 263,000 2,631,000

    ค่าวัสดุ 262,100 1,304,100 419,100 1,985,300

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 403,000 403,000

งบลงทุน 368,800 25,000 0 393,800

    ค่าครุภัณฑ์ 368,800 25,000 0 393,800

                                             รวม 3,584,740 5,893,100 2,719,500 12,197,340

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 8,944,400 0 0 14,238,080 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,944,400 0 0 14,238,080 0

งบดําเนินงาน 1,141,000 6,265,000 330,000 16,122,500 0

    ค่าตอบแทน 280,000 0 0 1,130,000 0

    ค่าใช้สอย 250,000 3,550,000 50,000 7,910,000 0

    ค่าวัสดุ 501,000 2,715,000 280,000 6,962,500 0

    ค่าสาธารณูปโภค 110,000 0 0 120,000 0

งบลงทุน 16,000 41,893,000 0 1,980,000 25,000,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 2,213,000 0 1,980,000 0

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 39,680,000 0 0 25,000,000

                                             รวม 10,101,400 48,158,000 330,000 32,340,580 25,000,000

9



งานงบ รวม

งบบุคลากร 23,182,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,182,480

งบดําเนินงาน 23,858,500

    ค่าตอบแทน 1,410,000

    ค่าใช้สอย 11,760,000

    ค่าวัสดุ 10,458,500

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000

งบลงทุน 68,889,000

    ค่าครุภัณฑ์ 4,209,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 64,680,000

                                             รวม 115,929,980
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 4,458,400 0 4,458,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,458,400 0 4,458,400

งบดําเนินงาน 672,000 4,485,000 5,157,000

    ค่าตอบแทน 90,000 10,000 100,000

    ค่าใช้สอย 240,000 4,475,000 4,715,000

    ค่าวัสดุ 319,000 0 319,000

    ค่าสาธารณูปโภค 23,000 0 23,000

งบลงทุน 61,600 0 61,600

    ค่าครุภัณฑ์ 61,600 0 61,600

งบเงินอุดหนุน 0 325,000 325,000

    เงินอุดหนุน 0 325,000 325,000

                                             รวม 5,192,000 4,810,000 10,002,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 270,000 1,030,000 1,300,000

    ค่าใช้สอย 270,000 1,030,000 1,300,000

                                             รวม 270,000 1,030,000 1,300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,389,500 1,389,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,389,500 1,389,500

งบดําเนินงาน 95,000 95,000

    ค่าตอบแทน 55,000 55,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

งบลงทุน 46,800 46,800

    ค่าครุภัณฑ์ 46,800 46,800

                                             รวม 1,531,300 1,531,300
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 78,513,160 78,513,160

    งบกลาง 78,513,160 78,513,160

                                             รวม 78,513,160 78,513,160
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 54,675,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,273,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 19,577,400

แผนงานสาธารณสุข 12,197,340

แผนงานเคหะและชุมชน 115,929,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,002,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,300,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,531,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 78,513,160

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 309,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 309,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
309,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

                               ประกาศ ณ วันที 

(ลงนาม)

(นายสุรศักดิ  วิชินโรจน์จรัล)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอ บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 19,218,490.00 19,392,569.00 23,620,532.00 21,400,000 7.48 % 23,000,000

     ภาษีบํารุงท้องที 118,444.10 169,196.90 187,745.65 170,000 -11.76 % 150,000

     ภาษีป้าย 907,895.00 1,059,081.00 1,155,014.00 950,000 5.26 % 1,000,000

รวมหมวดภาษีอากร 20,244,829.10 20,620,846.90 24,963,291.65 22,520,000 24,150,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 57,579.20 500 900.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 902.10 0.00 0.00 500 0.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 126,447.30 90,223.20 155,318.70 120,000 -33.33 % 80,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 2,358,470.00 2,509,630.00 2,714,100.00 2,700,000 3.70 % 2,800,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 181,900.00 229,400.00 245,400.00 210,000 -4.76 % 200,000
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 135,470.00 189,990.00 269,980.00 180,000 11.11 % 200,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 124,600.00 145,560.00 139,420.00 140,000 -21.43 % 110,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 4,670.00 4,570.00 4,210.00 3,000 0.00 % 3,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 26,380.00 16,680.00 27,380.00 25,000 0.00 % 25,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 119,100.00 73,550.00 65,200.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 12,400.00 15,200.00 16,000.00 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 480,623.26 7,226.20 1,184,858.68 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 0.00 % 10,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 284,200.00 282,600.00 295,500.00 300,000 0.00 % 300,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

85,600.00 72,300.00 103,500.00 90,000 -21.11 % 71,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 1,500.00 900.00 600.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 18,000.00 18,000.00 26,000.00 18,000 0.00 % 18,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,860.00 1,830.00 1,685.00 2,000 -10.00 % 1,800

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 185.00 240.00 435.00 500 -60.00 % 200

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,967,307.66 3,667,899.40 5,317,166.58 3,967,500 3,992,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 16,163,623.91 18,807,227.82 24,098,482.38 11,000,000 27.27 % 14,000,000

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 500.00 500.00 500 0.00 % 500

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 16,163,623.91 18,807,727.82 24,098,982.38 11,000,500 14,000,500

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 1,000.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าขายแบบแปลน 32,500.00 289,800.00 171,500.00 100,000 0.00 % 100,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 113,631.45 91,397.80 218,877.62 80,000 -37.50 % 50,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,131.45 381,197.80 391,377.62 181,000 151,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 900.00 2,900.00 414,900.00 10,000 -40.00 % 6,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 900.00 2,900.00 414,900.00 10,000 6,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 1,811,312.47 2,000,000 -10.00 % 1,800,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 63,602,111.63 87,581,085.96 71,125,102.27 68,000,000 0.00 % 68,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 48,163,404.74 45,213,022.74 47,273,333.38 45,000,000 11.11 % 50,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,600,942.06 6,331,929.54 9,794,516.64 7,000,000 -14.29 % 6,000,000

     ภาษีสุรา 7,127,264.72 7,837,714.21 8,787,046.52 7,500,000 0.00 % 7,500,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ภาษีสรรพสามิต 15,582,041.01 10,660,844.75 15,136,605.48 13,500,000 3.70 % 14,000,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 204,631.60 262,623.78 220,680.05 164,000 -8.54 % 150,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 641,885.41 615,476.44 437,320.74 500,000 -50.00 % 250,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 34,542,025.00 36,655,236.00 57,241,202.00 30,000,000 -16.67 % 25,000,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 176,464,306.17 195,157,933.42 211,827,119.55 173,664,000 172,700,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 37,916,838.00 39,393,883.00 38,072,736.00 36,000,000 161.11 % 94,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 37,916,838.00 39,393,883.00 38,072,736.00 36,000,000 94,000,000

รวมทุกหมวด 254,903,936.29 278,032,388.34 305,085,573.78 247,343,000 309,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 309,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 24,150,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 23,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษี และผู้
บริหารมีนโยบายปรับปรุงฐานภาษี     
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีตามเกณฑ์
รายได้ค้างรับ
ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,992,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
โดยประมาณการตามทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
โดยประมาณการตามทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 80,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับ  ซึงเก็บจากค่าตรวจแบบ
แปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  ค่าใบรับรอง ค่าใบแทน ค่าใบอนุญาต
หรือใบรับรองการต่อใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 2,800,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับ   
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 200,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับ   
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับ   
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 200,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 110,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
โดยประมาณการตามทีคาดว่าจะได้รับจริง  
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณตามทีคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมรถสุขาเคลือนที  ค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3  และค่า
ธรรมเนียมอืน ๆ

17



ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา 
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
โดยประมาณการเท่ากับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา   
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 71,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา   
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา   
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 18,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,800 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 200 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 14,000,500 บาท
ดอกเบีย จํานวน 14,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับจากดอกเบียเงินฝาก
ธนาคารและดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.ของปีทีผ่านมา              
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา     
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 151,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 6,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 172,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,800,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 68,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 50,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 6,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 7,500,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 14,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 250,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 25,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงทีได้รับของปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 94,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 94,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที
ผ่านมา
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ปี 2557 ปี 2558

1,429,920 1,429,920 0 %

351,000 351,000 0 %

351,000 351,000 0 %

513,000 513,000 0 %

3,547,653.39 3,566,490 0 %

6,192,573.39 6,211,410

4,992,448.03 5,615,611.09 3.83 %

365,350.49 373,130 -35.52 %

อ ำเภอบำงกรวย    จงัหวดันนทบรีุ

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เทศบำลเมอืงบำงกรวย

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
3,560,411.41 3,563,640 3,563,640

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 6,205,331.41 6,208,560 6,208,560

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 351,000 351,000 351,000

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ

นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
513,000 513,000 513,000

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 1,429,920 1,429,920 1,429,920

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 351,000 351,000 351,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 382,694.03 384,420 247,860

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 4,285,200.8 6,689,970 6,945,900
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

282,546.66 321,600 2.58 %

351,480 406,740 6.22 %

1,565,730 1,695,677.41 7.7 %

160,125 197,002 -5.08 %

7,717,680.18 8,609,760.5

13,910,253.57 14,821,170.5

13,039,000 2,240,000 19.72 %

11,375 12,187.5 0 %

145,440 148,300 -25 %

104,000 110,950 -17.76 %

27,598 99,946 14.11 %

26,209 0 0 %

13,353,622 2,611,383.5

1,839,860 1,935,617.48 0 %

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 329,160 435,410 462,480

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,049,193.23 1,926,350 2,074,600

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 276,018.93 348,600 357,600

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
19,800 5,070,000 6,070,000

รวมงบบุคลำกร 12,896,797.43 16,197,910 16,491,200

งบด ำเนินงำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 369,199.03 204,600 194,200

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 6,691,466.02 9,989,350 10,282,640

เงนิชว่ยเหลือคำ่รกัษำพยำบำล 296,635.75 0 0

รวมคำ่ตอบแทน 685,256.25 5,598,850 6,535,000

คำ่เชำ่บำ้น 161,500 182,400 150,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 32,658 131,450 150,000

คำ่เบีย้ประชุม 10,562.5 15,000 15,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 164,100 200,000 150,000

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,990,710 2,050,000 2,050,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

13,100 23,100 -50 %

143,608 190,464 56.74 %

0 1,135,397 14.5 %

5,995 10,760 -40 %

0 0 100 %

233,600 0 -50 %

0 527,243 78.57 %

0 0 50 %

0 0 0 %

0 0 0 %

276,423.8 257,697.24 -46.15 %

3,925,961.8 4,080,278.72

419,742.6 385,826.4 4.95 %

1,027.2 11,147.3 66.67 %

77,577.3 191,307.8 0 %

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 638,000 1,000,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 168,450 100,000 50,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรพฒันำบคุลำกร 0 560,000 1,000,000

โครงกำรพฒันำกำรเมอืงกำรปกครองใน

ระบอบประชำธปิไตยอนัมี

พระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

0 200,000 100,000

โครงกำรปั่นจกัรยำนเพือ่สง่เสรมิสขุภำพ

และกำรทอ่งเทีย่ว
0 0 100,000

โครงกำรจดังำนพธีิในวนัส ำคญัตำ่ง ๆ 0 1,310,000 1,500,000

โครงกำรนำยกเทศมนตรีพบปะเยีย่มเยียน

ประชำชน
0 50,000 30,000

รวมคำ่ใช้สอย 6,486,199.35 6,151,000 6,540,000

คำ่วสัดุ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 45,939.35 650,000 350,000

โครงกำรอบรมภำษำตำ่งประเทศเพือ่

รองรบั AEC
0 300,000 300,000

โครงกำรวนัเทศบำล 0 20,000 30,000

โครงกำรสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม

บคุลำกรในองค์กรเทศบำลเมอืงบำงกรวย
0 30,000 30,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 111,585 250,000 250,000

วสัดสุ ำนกังำน 284,013.32 404,000 424,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,890 30,000 50,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 12,861.4 -33.33 %

0 19,269 -20 %

66,143.98 57,612.9 -33.33 %

0 0 0 %

506,548.7 615,185.8 -14.29 %

0 0 0 %

1,071,039.78 1,293,210.6

1,398,910.27 1,415,664.87 15.38 %

348,193.84 286,493.89 -50 %

88,208.29 82,861.69 -16.67 %

202,994 248,405 -16.67 %

15,132.88 20,811.5 -71.43 %

2,053,439.28 2,054,236.95

20,404,062.86 10,039,109.77

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 8,774 50,000 40,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 92,150 150,000 100,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 18,422.12 30,000 20,000

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่ไฟฟ้ำ 1,449,252.64 1,560,000 1,800,000

วสัดอุืน่ 0 200 200

รวมคำ่วสัดุ 1,078,972.26 1,619,200 1,489,200

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 4,200 5,000 5,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 548,937.82 700,000 600,000

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 2,060,929.1 2,392,000 2,350,000

รวมงบด ำเนินงำน 10,311,356.96 15,761,050 16,914,200

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 215,868 300,000 250,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 11,001.26 28,000 8,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 280,755.98 384,000 192,000

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 104,051.22 120,000 100,000

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -58.33 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 89,400 55.03 %

0 0 100 %

0 12,400 100 %

2,408,727.68 561,947

เครือ่งฟอกอำกำศ ส ำหรบัพ้ืนทีข่นำดไม่

น้อยกวำ่ 15 ตำรำงเมตร
0 0 8,000

เครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น ชนิดต ัง้

พ้ืนหรือชนิดแขวน ขนำด 13,000 บทียีู
0 0 46,000

เครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น ชนิดต ัง้

พ้ืนหรือชนิดแขวน ขนำด 36,000 บทียีู
0 0 352,000

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

ตูบ้ำนเลือ่นกระจกสงู 0 15,600 6,500

ตูล็้อกเกอร์ 0 0 12,000

ตูเ้ก็บเอกสำร 0 0 50,000

เครือ่งฟอกอำกำศ ส ำหรบัพ้ืนทีข่นำดไม่

น้อยกวำ่ 20 ตำรำงเมตร
0 0 12,000

เครือ่งฟอกอำกำศ ส ำหรบัพ้ืนทีข่นำดไม่

น้อยกวำ่ 42 ตำรำงเมตร
0 0 50,000

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ 3,400.02 0 6,400

เครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขำวด ำ
0 0 9,600

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนส ำนกังำน 0 59,600 92,400

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รถเข็นเหล็กอเนกประสงค์ 0 0 1,400

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 926,098.97 932,700 646,300
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

10,000,000 6,834,450

12,408,727.68 7,396,397

10,197,733 54,015 0 %

10,197,733 54,015

10,197,733 54,015

56,920,777.11 32,310,692.27

2,867,252 3,157,249 9.96 %

108,206 145,200 2.54 %

67,200 67,200 9.55 %

166,740 203,100 3.2 %

0 0 0 %

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 1,508,000 0 2,000,000

โครงกำรปรบัปรุงหอ้งสขุำส ำนกังำน

เทศบำลเมอืงบำงกรวย
0 0 2,000,000

รำยจำ่ยอืน่ 0 50,000 50,000

รวมรำยจ่ำยอืน่ 25,000 50,000 50,000

รำยจ่ำยอืน่

รวมงบลงทุน 2,434,098.97 932,700 2,646,300

งบรำยจ่ำยอืน่

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 1,747,480 3,604,000 3,963,000

งำนวำงแผนสถติแิละวชิำกำร

งบบุคลำกร

รวมงบรำยจ่ำยอืน่ 25,000 50,000 50,000

รวมงำนบรหิำรท ั่วไป 25,667,253.36 32,941,660 36,101,700

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 155,280 219,000 226,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 0 1,600 1,600

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 122,960 118,200 121,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 67,200 94,200 103,200
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

310,320 320,516 13.48 %

26,460 24,000 50 %

3,546,178 3,917,265

3,546,178 3,917,265

0 0 0 %

45,620 28,180 -28.57 %

62,588.25 66,000 19.77 %

13,507 14,038 0 %

215,691.25 108,218

614,188.4 693,999.2 30.77 %

6,375 7,500 0 %

12,120 30,840 -16.67 %

0 0 0 %

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 232,656 534,000 606,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 107,964 24,000 36,000

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 3,000 3,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 47,060 70,000 50,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,433,540 4,595,000 5,057,000

รวมงบบุคลำกร 2,433,540 4,595,000 5,057,000

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 646,877.27 1,300,000 1,700,000

รวมคำ่ตอบแทน 324,327.5 196,500 194,000

คำ่เชำ่บำ้น 80,700 88,500 106,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,310 35,000 35,000

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 0 1,000 1,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 120,000 100,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 5,375 15,000 15,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

77,379 20,451.98 -30 %

1,433,330.4 752,791.18

132,754 159,842 25 %

3,768 19,473 500 %

0 0 0 %

0 0 400 %

0 0 50 %

18,578 17,379.3 -16.67 %

0 3,300 0 %

99,760.38 43,270.8 -30 %

254,860.38 243,265.1

5,613.22 5,392.8 -12.5 %

966.46 44,940 -33.33 %

โครงกำรอบรมกำรใชง้ำนคอมพวิเตอร์

ส ำหรบัพนกังำนเทศบำลและผูบ้รหิำร
0 0 300,000

โครงกำรรำชกำรไทยโปรง่ใส รว่มกนัตำ้น

คอรบัช ั่น
0 0 100,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 4,020 10,000 60,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 3,895 5,000 5,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 171,355.84 200,000 250,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 14,316.6 100,000 70,000

รวมคำ่ใช้สอย 679,980.87 1,597,500 2,286,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 98,843.39 100,000 70,000

รวมคำ่วสัดุ 290,914.23 406,000 480,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 12,800 60,000 50,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 0 1,000 5,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 0 20,000 30,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 0 300,000 200,000

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 5,416.34 8,000 7,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

6,579.68 50,332.8

1,910,461.71 1,154,607.08

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 48,300 100 %

1,419,400 1,088,104.6

รวมงบด ำเนินงำน 1,300,638.94 2,508,000 3,167,000

งบลงทุน

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 5,416.34 308,000 207,000

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

ตูอ้เนกประสงค์ 3 บำนเปิด 0 0 9,000

เครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 36,000 บทียีู 0 0 88,000

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล
0 0 35,800

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 0 0 65,000

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ชุดล ำโพงเสยีงกลำง 0 0 10,000

โทรโขง่แบบคำดเอว 0 0 11,000

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 1,590,521.79 679,800 325,300

อปุกรณ์กระจำยสญัญำณไรส้ำย (Access

 Point) แบบที ่1
0 0 87,000

อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ (L2 Switch) 0 0 19,500
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

1,419,400 1,088,104.6

6,876,039.71 6,159,976.68

3,585,847 3,928,633.7 13.36 %

97,355 71,196 -19.22 %

67,200 67,200 28.66 %

440,186.35 442,950 6.38 %

1,423,680 1,470,138 7.08 %

188,280 209,966 5.99 %

5,812,309.15 6,190,083.7

5,812,309.15 6,190,083.7

45,400 29,980 -50 %

98,600 166,950 35.07 %

รวมงบลงทุน 1,590,521.79 702,800 325,300

รวมงำนวำงแผนสถติแิละวชิำกำร 5,324,700.73 7,805,800 8,549,300

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 222,053.6 83,190 67,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 67,200 94,200 121,200

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 3,082,126.41 4,627,730 5,246,000

งำนบรหิำรงำนคลงั

งบบุคลำกร

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,670,892.01 7,643,550 8,467,400

รวมงบบุคลำกร 5,670,892.01 7,643,550 8,467,400

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,088,378 2,093,000 2,241,100

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 627,922 279,000 295,700

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 571,680 466,430 496,200

คำ่เชำ่บำ้น 91,500 207,000 279,600

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 117,640 100,000 50,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

19,419 15,241 25 %

166,227 212,171

21,935 15,943 0 %

0 0 0 %

59,476 75,976 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

47,173.3 0 100 %

0 15,420 -60 %

169,933.13 118,359.34 -50.74 %

391,717.43 225,698.34

140,736.2 227,759 36.05 %

784 0 150 %

3,905.05 4,925 0 %

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 24,514 40,000 50,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 0 5,000 5,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 3,650 20,000 20,000

รวมคำ่ตอบแทน 572,599.75 347,000 379,600

โครงกำรปรบัปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ
4,815 0 100,000

โครงกำรเผยแพรใ่หค้วำมรูเ้กีย่วกบักำร

ช ำระภำษีและคำ่ธรรมเนียม
0 50,000 20,000

โครงกำรจดัท ำสติก๊เกอร์รบัช ำระ

คำ่ธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย
0 0 30,000

โครงกำรจดัเก็บรำยไดเ้คลือ่นที่ 0 0 10,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 150,000 150,000

วสัดสุ ำนกังำน 301,427.86 147,000 200,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 2,760 2,000 5,000

รวมคำ่ใช้สอย 91,211.5 478,000 435,000

คำ่วสัดุ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 28,028.5 203,000 100,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 6,204 5,000 5,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 16,531.5 0 %

55,398.36 38,283.9 14.29 %

0 0 0 %

350,178.9 217,338.4 0 %

551,002.51 504,837.8

12,230.26 11,774.28 -33.33 %

27,612.48 27,612.48 0 %

39,842.74 39,386.76

1,148,789.68 982,093.9

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 14,990

วสัดคุอมพวิเตอร์ 298,530 300,000 300,000

รวมคำ่วสัดุ 731,833.86 545,000 611,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 89,100 70,000 80,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000 1,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 33,812 20,000 20,000

รวมงบด ำเนินงำน 1,433,091.97 1,430,000 1,475,600

งบลงทุน

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 25,311.44 30,000 30,000

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 37,446.86 60,000 50,000

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 12,135.42 30,000 20,000

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

เครือ่งวดัระยะทำงดว้ยเลเซอร์ 0 0 20,000

ทีเ่ก็บระวำงแผนที่ 0 0 20,000

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 105,445.38 723,000 40,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

20,000 14,990

0 500,000 -99.97 %

0 500,000

0 500,000

40,000 40,000 0 %

40,000 40,000

40,000 40,000

7,021,098.83 7,727,167.6

70,817,915.65 46,197,836.55

รำยจ่ำยอืน่

รำยจำ่ยอืน่ 0 3,001,000 1,000

รวมงบลงทุน 105,445.38 723,000 40,000

งบรำยจ่ำยอืน่

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 40,000 40,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 40,000 40,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรำยจ่ำยอืน่ 0 3,001,000 1,000

รวมงบรำยจ่ำยอืน่ 0 3,001,000 1,000

งำนเทศกจิ

งบบุคลำกร

รวมแผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป 38,201,383.45 53,585,010 54,675,000

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 40,000 40,000

รวมงำนบรหิำรงำนคลงั 7,209,429.36 12,837,550 10,024,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 -1.96 %

631,140 766,020 18.42 %

669,451 700,709.41 -16.53 %

76,387.75 84,508.61 -12 %

1,420,024.75 1,577,038.02

1,420,024.75 1,577,038.02

0 0 0 %

211,600 175,640 -2.72 %

0 0 20 %

19,904 42,162 -10.4 %

231,504 217,802

0 0 100 %

0 0 700 %

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 276,256 1,305,320 1,089,600

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 189,344 150,000 132,000

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 594,900 935,300 1,107,600

เงนิเดอืนพนกังำน 0 236,240 231,600

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 5,000 5,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 160,220 257,000 250,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,102,266 2,646,860 2,560,800

รวมงบบุคลำกร 1,102,266 2,646,860 2,560,800

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0 10,000 20,000

รวมคำ่ตอบแทน 245,750 353,160 345,800

คำ่เชำ่บำ้น 0 30,000 36,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 12,804 61,160 54,800

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 5,000 40,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 22,800 50 %

60,522.08 39,161.82 50 %

60,522.08 61,961.82

3,778 0 50 %

0 0 0 %

0 0 0 %

47,588.29 19,850 0 %

97,049.5 37,965 250 %

158,338.5 131,046.6 0 %

0 0 0 %

0 0 -25 %

19,046 16,371 50 %

0 0 0 %

325,800.29 205,232.6

0 342.88 -84 %

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 4,721.91 200,000 300,000

รวมคำ่ใช้สอย 4,721.91 226,000 375,000

โครงกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจรำจร 0 10,000 15,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 69,710.5 20,000 20,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 29,532 100,000 350,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,015.2 10,000 10,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 0 2,000 2,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 19,373 10,000 15,000

วสัดอุืน่ 0 5,000 5,000

รวมคำ่วสัดุ 297,685.7 408,500 663,500

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 12,100 40,000 30,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 14,980 20,000 30,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 141,975 200,000 200,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 1,500 1,500

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่ไฟฟ้ำ 0 50,000 8,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 342.88

617,826.37 485,339.3

6,732,011.12 2,065,667.32

684,840 757,680 10.2 %

577,440 661,050 4.67 %

2,487,759.35 2,807,376 8.77 %

325,410 391,457 11.15 %

4,080,895.35 4,617,563

4,080,895.35 4,617,563

137,520 0 900 %

36,000 36,000 0 %

6,539 7,317 0 %

รวมงำนเทศกจิ 1,797,542.73 3,684,520 3,953,100

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 0 50,000 8,000

รวมงบด ำเนินงำน 548,157.61 1,037,660 1,392,300

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 545,400 711,500 744,700

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 557,400 783,100 863,000

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลำกร

รวมงบบุคลำกร 3,813,272.13 5,363,460 5,826,220

งบด ำเนินงำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 984,731.22 440,310 489,420

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,813,272.13 5,363,460 5,826,220

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,695,104.91 3,428,550 3,729,100

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 36,000 36,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 7,176 15,000 15,000

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 317,760 10,000 100,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

192,673 43,317

400 400 650 %

14,000 84,500 0 %

0 0 100 %

0 0 -25 %

517,579.09 745,431.19 -17.36 %

811,861.89 830,331.19

12,768 17,375 -33.33 %

49,906.94 49,273.5 0 %

39,310 34,384 0 %

32,155.48 48,695.7 -20 %

67,797.5 205,180 100 %

402,989.9 240,578.2 -16.67 %

0 0 0 %

รวมคำ่ตอบแทน 483,299 61,000 151,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนกำรป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภยั
0 0 200,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
0 400,000 300,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 100,000 100,000

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 188,560 20,000 150,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 43,442 50,000 50,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 47,500 50,000 50,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 114,261.52 30,000 20,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 13,524.8 1,210,000 1,000,000

รวมคำ่ใช้สอย 258,084.8 1,790,500 1,750,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 423,420 480,000 400,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 156,875.85 50,000 40,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 71,833 150,000 300,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 54,570 0 %

15,397.3 23,433 0 %

1,265,000 190,000 28.57 %

0 0 0 %

1,885,325.12 863,489.4

198,492.55 188,416.35 -33.33 %

45,889.3 85,624.02 33.33 %

4,837.47 4,416.65 -50 %

7,575.6 7,575.6 0 %

256,794.92 286,032.62

3,146,654.93 2,023,170.21

0 0 100 %

0 0 100 %

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 76,950 100,000 100,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 19,872.04 30,000 30,000

คำ่ไฟฟ้ำ 215,453.01 300,000 200,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 42,270.78 90,000 120,000

รวมคำ่วสัดุ 1,329,406.91 1,650,500 1,900,500

คำ่สำธำรณูปโภค

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 375,252.5 700,000 900,000

วสัดอุืน่ 0 500 500

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 270,151.48 408,000 333,000

รวมงบด ำเนินงำน 2,340,942.19 3,910,000 4,134,500

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 5,483.39 10,000 5,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 6,944.3 8,000 8,000

เครือ่งปรบัอำกำศ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 

13,000 บทียีู
0 0 23,000

เครือ่งปรบัอำกำศ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 

24,000 บทียีู
0 0 33,000

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

600,000 399,000 0 %

8,944,630.4 20,511,000

8,944,630.4 23,511,000

16,172,180.68 30,151,733.21

22,904,191.8 32,217,400.53

1,473,421.1 1,622,433 -1.69 %

63,333.33 67,200 0 %

61,413.33 67,200 28.66 %

วทิยุสือ่สำรประจ ำสถำนี 0 0 120,000

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 1,448,349.71 4,438,000 1,360,000

ชุดผจญเพลงิ 0 1,150,000 1,150,000

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) 0 0 34,000

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ

รวมงำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 7,602,564.03 13,711,460 11,320,720

รวมแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 9,400,106.76 17,395,980 15,273,820

รวมงบลงทุน 1,448,349.71 4,438,000 1,360,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 67,200 94,200 121,200

เงนิเดอืนพนกังำน 1,061,294.33 3,712,000 3,649,200

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 168,231.66 67,200 67,200

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

318,270 428,798 94.52 %

50,460 67,803 7.53 %

1,966,897.76 2,253,434

1,966,897.76 2,253,434

0 0 0 %

1,200 0 -33.33 %

33,650 84,000 20 %

0 10,200 0 %

35,399 94,200

0 0 0 %

36,700 66,380 42.86 %

0 0 0 %

51,612.52 17,815.5 -25 %

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 210,300 502,000 976,500

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 3,000 3,000

รวมงบบุคลำกร 1,593,725.99 4,456,400 4,901,200

งบด ำเนินงำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 86,700 81,000 87,100

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,593,725.99 4,456,400 4,901,200

รวมคำ่ตอบแทน 108,773 138,000 153,000

คำ่ใช้สอย

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 1,937 20,000 20,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 1,440 15,000 10,000

คำ่เชำ่บำ้น 25,650 100,000 120,000

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 0 3,000 3,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 15,695.9 200,000 150,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 70,000 100,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0 10,000 10,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

88,312.52 84,195.5

177,265 61,227 25 %

4,991 2,731 100 %

5,380 15,900 0 %

0 18,885.5 200 %

47,724.8 28,034.5 -30 %

0 0 -33.33 %

85,139.9 129,823.1 0 %

320,500.7 256,601.1

4,320.66 2,468.49 0 %

7,575.6 7,575.6 0 %

11,896.26 10,044.09

456,108.48 445,040.69

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 1,250 20,000 20,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 8,346 10,000 30,000

วสัดสุ ำนกังำน 123,121.38 80,000 100,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 3,588 5,000 10,000

รวมคำ่ใช้สอย 24,095.9 283,000 263,000

คำ่วสัดุ

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 4,486.51 6,000 6,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 104,613.9 130,000 130,000

รวมคำ่วสัดุ 288,919.28 299,500 328,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 48,000 50,000 35,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 4,500 3,000

คำ่ครุภณัฑ์

รวมงบด ำเนินงำน 431,851.18 735,000 758,500

งบลงทุน

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 5,576.49 8,500 8,500

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 10,063 14,500 14,500
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 6,200 -31.18 %

28,080 75,700

28,080 75,700

2,451,086.24 2,774,174.69

0 0 100 %

441,117 338,130 302.04 %

11,890 76,147 1,381 %

453,007 414,277

453,007 414,277

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 9,300 6,400

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งฟอกอำกำศ ส ำหรบัพ้ืนทีข่นำดไม่

น้อยกวำ่ 15 ตำรำงเมตร
0 0 8,000

เครือ่งฟอกอำกำศ ส ำหรบัพ้ืนทีข่นำดไม่

น้อยกวำ่ 42 ตำรำงเมตร
0 0 50,000

เครือ่งถำ่ยเอกสำรระบบดจิติอล 0 0 250,000

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 2,310,228.12 5,336,100 5,974,100

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 284,650.95 144,700 314,400

รวมงบลงทุน 284,650.95 144,700 314,400

รวมงบบุคลำกร 179,000 412,000 4,276,500

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 76,596 10,000 148,100

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 179,000 412,000 4,276,500

เงนิเดอืนพนกังำน 0 0 2,512,200

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 102,404 402,000 1,616,200
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

600 0 0 %

0 0 100 %

600 0

0 0 0 %

0 49,340 0 %

0 0 100 %

0 49,920 -40 %

0 11,669 0 %

62,420 69,971 0 %

1,717,000 1,295,438 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,300.5 1,195.5 50 %

งบด ำเนินงำน

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 0 0 20,000

รวมคำ่ตอบแทน 1,920 10,000 30,000

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 1,920 10,000 10,000

โครงกำรฝึกอำชีพแกเ่ด็กดอ้ยโอกำส 0 50,000 50,000

โครงกำรศกึษำแหลง่เรียนรูน้อกหอ้งเรียน 34,010 100,000 100,000

โครงกำรจดัอบรมผูป้กครองเด็กเล็ก 0 50,000 30,000

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ 0 0 300,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 146,000 146,000

โครงกำรคณุธรรมน ำชีวติพอเพียงตำม

พระรำชด ำริ
0 50,000 50,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 3,200 20,000 30,000

โครงกำรอบรมและพฒันำคนเพือ่พฒันำ

คณุภำพกำรศกึษำ
0 0 250,000

โครงกำรอบรมสงัคมแหง่กำรเรียนรูสู้่

อำเซียน
0 0 70,000

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร

สถำนศกึษำ
1,033,199 0 1,730,100
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

1,971,306.5 1,657,453.5

140,569.26 55,757.68 40 %

8,260 30,050 0 %

35,994 33,594 25 %

2,130,967.42 2,240,172.36 -0.71 %

6,104.35 11,000 -60 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 46,268.94 0 %

0 0 0 %

2,321,895.03 2,416,842.98

4,293,801.53 4,074,296.48

0 0 100 %

รวมคำ่ใช้สอย 1,175,134 2,390,400 2,756,100

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 2,149,954.37 2,754,000 2,734,500

วสัดกุอ่สรำ้ง 0 50,000 20,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 4,900 10,000 10,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 27,149 40,000 50,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 49,932.27 50,000 70,000

รวมคำ่วสัดุ 2,231,935.64 2,995,000 2,975,500

รวมงบด ำเนินงำน 3,408,989.64 5,395,400 5,761,600

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 70,000 70,000

วสัดกุำรศกึษำ 0 20,000 20,000

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 500 500

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 500 500

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เกำ้อีป้ฏบิตังิำนแบบมลีอ้เลือ่น 0 0 18,000

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

103,517.4 120,165

6,203,517.4 4,220,165

2,644,000 2,797,966.42 8.8 %

ช ัน้เก็บของ จ ำนวน 30 ชอ่ง 0 0 8,000

เครือ่งเลน่ DVD 0 0 10,000

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

โตะ๊วำงคอมพวิเตอร์ 0 0 10,000

โตะ๊ท ำงำนเหล็กพรอ้มกระจก 0 0 15,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นกระจก 0 0 5,000

เครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี
0 0 51,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนส ำนกังำน 0 0 61,600

โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) 0 0 13,000

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 1,710,200 3,092,000 3,364,000

รวมงบลงทุน 30,081,935 43,000 201,200

งบเงนิอุดหนุน

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0 9,600

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 81,935 43,000 201,200
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

2,644,000 2,797,966.42

2,644,000 2,797,966.42

13,594,325.93 11,506,704.9

16,045,412.17 14,280,879.59

920,263.48 1,314,306 63.4 %

39,013.33 70,186 0 %

39,013.33 70,186 0 %

197,940 222,000 -100 %

3,520 0 0 %

387,560 428,616 10.95 %

57,690 73,934 -30.06 %

1,645,000.14 2,179,228

1,645,000.14 2,179,228

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข

รวมงำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 35,380,124.64 8,942,400 13,603,300

รวมแผนงำนกำรศกึษำ 37,690,352.76 14,278,500 19,577,400

รวมเงนิอุดหนุน 1,710,200 3,092,000 3,364,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,710,200 3,092,000 3,364,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 67,200 67,200 67,200

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 186,960 124,400 0

เงนิเดอืนพนกังำน 1,026,600 1,114,350 1,820,900

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 67,200 67,200 67,200

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงบบุคลำกร 1,779,960 2,070,450 2,676,840

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 120,360 127,100 88,900

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,779,960 2,070,450 2,676,840

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 0 0 0

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 311,640 570,200 632,640

45



ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

2,000 0 0 %

28,000 24,000 7.14 %

0 25,520 0 %

152,597 49,520

0 0 0 %

15,600 21,000 -6 %

0 0 -40 %

75,595.84 103,796.16 -25 %

91,195.84 124,796.16

75,385.2 39,608 0 %

7,380 7,918 0 %

149,767 48,622 0 %

งบด ำเนินงำน

รวมคำ่ตอบแทน 554,753.25 69,600 72,000

คำ่เชำ่บำ้น 48,000 33,600 36,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 0 26,000 26,000

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 10,000 10,000

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 0 5,000 3,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 50,000 47,000

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0 5,000 5,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 2,224 5,000 5,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 19,492 50,000 50,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 29,928 40,000 40,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 19,961.46 200,000 150,000

รวมคำ่ใช้สอย 21,161.46 260,000 205,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

680 15,943 0 %

61,024.38 45,546.9 0 %

436 450 0 %

68,801 99,756.1 0 %

0 0 0 %

363,473.58 257,844

607,266.42 432,160.16

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

วสัดอุืน่ 0 100 100

รวมคำ่วสัดุ 182,946.6 262,100 262,100

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 960 2,000 2,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 39,461.6 100,000 100,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 8,881 15,000 15,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 82,000 50,000 50,000

เกำ้อีส้ ำนกังำน หุม้ดว้ยผำ้ 0 0 10,000

เกำ้อีส้ ำนกังำน หุม้ดว้ยหนงั 0 0 12,000

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด ำเนินงำน 758,861.31 591,700 539,100

งบลงทุน

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ขนำด 

18,000 บทียีู
0 0 28,000

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ขนำด 

24,000 บทียีู
0 0 66,000

เครือ่งโทรศพัท์ส ำนกังำน แบบมสีำย 0 0 10,000

เครือ่งถำ่ยเอกสำรขำว - ด ำ 0 0 180,000

เครือ่งท ำลำยเอกสำร 0 0 32,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

120,355 52,000

120,355 52,000

2,372,621.56 2,663,388.16

1,106,756 553,300 8.05 %

4,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,111,256 553,300

1,111,256 553,300

0 0 0 %

รวมงบลงทุน 243,660.5 240,000 368,800

รวมงำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 2,782,481.81 2,902,150 3,584,740

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 243,660.5 240,000 368,800

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน
0 0 30,800

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 42,300 18,000 18,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0 0 216,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 888,970 1,942,500 2,098,800

งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่

งบบุคลำกร

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 5,000

รวมงบบุคลำกร 931,270 1,960,500 2,356,800

งบด ำเนินงำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0 0 24,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 931,270 1,960,500 2,356,800
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

2,400 0 0 %

24,803 1,760 -11.11 %

27,203 1,760

6,400 14,400 -66.67 %

3,500 12,200 0 %

0 0 0 %

98,480 10,840 55.96 %

0 6,579.2 -60 %

0 15,311 -33.33 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 40 %

0 196,625 50 %

0 0 100 %

0 20,180 0 %

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,875 30,000 10,000

รวมคำ่ตอบแทน 52,137.5 44,600 44,200

คำ่เชำ่บำ้น 28,800 36,000 36,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 22,157.5 3,600 3,200

โครงกำรตรวจรำ้นอำหำรมำตรฐำนอำหำร

สะอำดรสชำตอิรอ่ย (Clean food good 

taste)

0 50,000 20,000

โครงกำรนิทรรศกำรวนัสิง่แวดลอ้มโลก 0 30,000 20,000

โครงกำรชุมชนปลอดพษิสนุขับำ้ 100,000 64,120 100,000

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ 0 3,000 3,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 10,000 10,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัเอดส์และ

โรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์
0 0 50,000

โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้น

สิง่แวดลอ้ม
0 200,000 300,000

โครงกำรพฒันำคณุภำพชีวติผูส้งูอำยุครบ

วงจร
0 500,000 700,000

โครงกำรฝึกอบรมพฒันำผูท้ ำหน้ำทีด่แูล

สขุภำพในชุมชน
0 0 700,000

โครงกำรป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ใน

เขตเทศบำลเมอืงบำงกรวย
0 50,000 50,000

โครงกำรอบรมเจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนดำ้น

กำรจดักำรเหตรุ ำคำญ
0 50,000 50,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 180,150 66.67 %

30,792.4 14,946.83 57.98 %

1,489,752.4 1,305,272.03

39,711.1 39,925 33.33 %

4,934 4,490 0 %

29,990 18,431 0 %

995.1 0 0 %

16,282 17,066.5 0 %

107,848.89 93,304.6 0 %

411,429 259,925 0 %

0 0 0 %

3,800 3,800 0 %

86,338.3 63,643.6 -13.04 %

0 0 0 %

701,328.39 500,585.7

2,218,283.79 1,807,617.73

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 29,827 30,000 40,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 16,855.33 63,300 100,000

รวมคำ่ใช้สอย 1,312,505.33 1,910,420 2,163,000

โครงกำรอบรมผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร

และแผงลอย
70,550 30,000 50,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 121,800 100,000 100,000

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 341,985 1,000,000 1,000,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 0 1,000 1,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 0 20,000 20,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 3,000 3,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 19,812 30,000 30,000

รวมคำ่วสัดุ 549,283.6 1,309,100 1,304,100

รวมงบด ำเนินงำน 1,913,926.43 3,264,120 3,511,300

วสัดคุอมพวิเตอร์ 28,761.6 115,000 100,000

วสัดอุืน่ 0 100 100

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 7,098 5,000 5,000

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 0 5,000 5,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

63,100 11,000

63,100 11,000

3,842,639.79 2,724,417.73

880,620 988,450 42.6 %

31,441 18,000 -40 %

912,061 1,006,450

912,061 1,006,450

1,680 0 0 %

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 305,021 314,400 25,000

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

ตูเ้ย็น 0 0 25,000

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่ 3,600,217.43 45,891,520 5,893,100

งำนศูนย์บรกิำรสำธำรณสุข

รวมงบลงทุน 305,021 40,314,400 25,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 639,156 1,088,300 1,535,400

รวมงบบุคลำกร 639,156 1,088,300 1,535,400

เงนิเดอืนพนกังำน 626,640 1,068,300 1,523,400

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 12,516 20,000 12,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 5,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

69,000 48,000 0 %

800 4,245 340 %

90,577 52,245

143,770 141,920 0 %

0 4,900 100 %

0 0 0 %

9,639 202,389.6 -33.33 %

153,409 349,209.6

99,712 106,673.8 -50 %

5,000 0 0 %

19,840 17,691 0 %

2,097.2 16,328.2 -20 %

0 0 0 %

2,793.4 3,165.6 0 %

รวมคำ่ตอบแทน 67,214 82,000 99,000

คำ่ใช้สอย

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 0 5,000 22,000

คำ่เชำ่บำ้น 42,000 72,000 72,000

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 0 3,000 3,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 16,959.7 150,000 100,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 5,000 10,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 144,775 150,000 150,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 16,728 20,000 20,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 12,094.21 25,000 20,000

วสัดสุ ำนกังำน 27,383.5 100,000 50,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 2,606 5,000 5,000

รวมคำ่ใช้สอย 165,574.7 308,000 263,000

คำ่วสัดุ

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 0 3,000 3,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,200 5,000 5,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

183,754.41 161,513.94 -20 %

19,980 0 200 %

0 0 0 %

0 4,750 0 %

39,889.6 84,818.9 -42.86 %

0 0 -90 %

373,066.61 394,941.44

282,901.41 263,353.51 -10.26 %

11,170.39 15,917.78 0 %

15,439.73 12,784.24 0 %

14,772.48 14,772.48 0 %

324,284.01 306,828.01

941,336.62 1,103,224.05

2,015,189.44 2,109,674.05

8,230,450.79 7,497,479.94

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000 1,000

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 0 5,000 5,000

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 157,438.04 250,000 200,000

วสัดกุำรเกษตร 0 10,000 30,000

คำ่ไฟฟ้ำ 266,056.42 390,000 350,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 11,873.71 20,000 20,000

รวมคำ่วสัดุ 258,328.65 565,000 419,100

คำ่สำธำรณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร์ 39,878.9 140,000 80,000

วสัดอุืน่ 0 1,000 100

รวมงำนศูนย์บรกิำรสำธำรณสุข 1,482,399.84 2,736,600 2,719,500

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 7,865,099.08 51,530,270 12,197,340

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 315,136.49 443,000 403,000

รวมงบด ำเนินงำน 806,253.84 1,398,000 1,184,100

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 20,079.34 15,000 15,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 17,127.02 18,000 18,000

แผนงำนเคหะและชุมชน
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 1,189,087 206.82 %

0 67,200 35.71 %

0 67,200 27.88 %

0 434,700 142.71 %

0 522,859 501.81 %

0 67,935 200 %

0 2,348,981

0 2,348,981

0 0 1,900 %

0 61,300 135.85 %

0 3,970 200 %

0 65,270

เงนิเดอืนพนกังำน 0 1,320,000 4,050,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0 67,200 91,200

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0 2,571,400 8,944,400

รวมงบบุคลำกร 0 2,571,400 8,944,400

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0 551,500 3,319,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0 72,000 216,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 80,700 103,200

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 0 480,000 1,165,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 0 10,000 30,000

รวมคำ่ตอบแทน 0 78,600 280,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 100,000

คำ่เชำ่บำ้น 0 63,600 150,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน

54



ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 151,169 400 %

0 28,100 650 %

0 130,617.72 8.7 %

0 309,886.72

0 174,349.1 0 %

0 9,995 0 %

0 3,156.5 -33.33 %

0 33,107.6 -33.33 %

0 129,960.5 150 %

0 0 0 %

0 350,568.7

0 99,561.75 -33.33 %

0 1,669.2 0 %

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0 46,000 50,000

รวมคำ่ใช้สอย 0 76,000 250,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 20,000 150,000

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0 10,000 50,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 0 30,000 20,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000 20,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 0 10,000 10,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 0 200,000 200,000

คำ่ไฟฟ้ำ 0 150,000 100,000

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 0 2,000 2,000

รวมคำ่วสัดุ 0 381,000 501,000

คำ่สำธำรณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 100,000 250,000

วสัดอุืน่ 0 1,000 1,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 10,748.58 -46.67 %

0 111,979.53

0 837,704.95

0 0 100 %

0 0 100 %

0 67,350

0 67,350

0 3,254,035.95

842,741 2,394,725 17.98 %

574,435.03 560,816.92 0 %

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด ำเนินงำน 0 702,600 1,141,000

งบลงทุน

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 0 15,000 8,000

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 0 167,000 110,000

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0 101,000 16,000

รวมงบลงทุน 0 101,000 16,000

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

กลอ้งถำ่ยภำพนิ่งระบบดจิติอล 0 0 10,000

เกำ้อีหุ้ม้หนงัพีวีซี 0 0 6,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 512,750 2,670,000 3,150,000

รวมงำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 0 3,375,000 10,101,400

งำนไฟฟ้ำถนน

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 6,236.9 400,000 400,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

1,431,420.03 3,025,041.92

456,406.45 977,648.3 0 %

849,561.11 1,072,528.48 -6.54 %

121,786 103,105.5 0 %

401,894.85 273,243.9 0 %

0 0 -80 %

2,286.9 0 100 %

25,314.06 39,975.2 -100 %

1,857,249.37 2,466,501.38

3,569,812.4 5,639,169.3

0 0 100 %

0 0 100 %

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 372,055.05 1,000,000 1,000,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 1,259,253.17 1,070,000 1,000,000

รวมคำ่ใช้สอย 667,048.9 3,180,000 3,550,000

คำ่วสัดุ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 25,487.4 100,000 0

รวมคำ่วสัดุ 2,008,427.62 2,920,000 2,715,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 50,000 10,000

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 0 0 5,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 5,992 300,000 300,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 345,640 400,000 400,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลือ่นทบึ 0 0 39,000

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด ำเนินงำน 3,096,478.52 6,374,000 6,265,000

งบลงทุน

ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง

เครือ่งตบดนิ 0 0 21,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 183.22 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

72,674.4 0 0 %

16,627,574.4 12,827,397.6

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไมน้่อยกวำ่ 50 วตัต์ 0 459,000 1,300,000

โคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไมน้่อยกวำ่ 36 วตัต์ 0 0 320,000

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

ครุภณัฑ์อืน่

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

เครือ่งวดัระยะทำง 0 0 88,000

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

เครือ่งท ำน ้ำเย็น แบบตอ่ทอ่ 0 0 15,000

คำ่ชดเชยผลอำสนิ

โครงกำรชดเชยคำ่งำนสิง่กอ่สรำ้ง แบบ

ปรบัรำคำได้
0 50,000 50,000

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 10,453,092.07 1,534,000 2,213,000

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

นั่งรำ้นเหล็ก 0 0 30,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 505,842.07 400,000 400,000

โครงกำรกอ่สรำ้งดำดคลองตวัยู ชุมชนวดั

ลุม่คงคำรำม
0 0 400,000

โครงกำรกอ่สรำ้ง ทอ่ระบำยน ้ำ บอ่พกั รำง

วี บรเิวณหมูบ่ำ้นสมชำย จำกบรเิวณ

สะพำนคลองวดัจนัทร์ ถงึแยกสมชำย ซอย

 1

0 0 1,000,000

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

44,729,000 63,413,975

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่

ระบำยน ้ำ,รำงวี,บอ่พกั บรเิวณซอย ส.

ภำณุรงัษี ซ.1 (ชว่ง 2) ม.9  ต ำบลบำงกรวย

0 0 1,300,000

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. พรอ้ม ทอ่

ระบำยน ้ำ , บอ่พกั,รำงวี บรเิวณหมูบ่ำ้น

ศรีบณัฑติ 3 หมู ่6 ต ำบลบำงกรวย

0 0 500,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรตดิต ัง้ป้ำยจรำจร ป้ำยบอกทำง 

ภำยในเขตเทศบำลเมอืงบำงกรวย
0 0 500,000

โครงกำรกอ่สรำ้งสะพำนทำงเดนิเทำ้ ค.

ส.ล. (บรเิวณชุมชนวดัทำ่บำงสทีอง) หมู ่

10 ต ำบลวดัชลอ

0 0 230,000

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนซอยโรงหลอ่ หลงั

หมูบ่ำ้นสมชำย หมูท่ี ่5, 6 ต ำบลบำงกรวย
0 0 9,700,000

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่

ระบำยน ้ำรำงวี,บอ่พกั บรเิวณ ซอยชำ่ง

อำวุธ (ตรงขำ้มวดัจนัทร์) ม.6 ต ำบลบำง

กรวย

0 0 700,000

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มบอ่

พกัรำงวี,ทอ่ระบำยน ้ำ บรเิวณ ซอย

ประมวญสขุ (เทดิพระเกียรต ิ3) หมู ่5 

ต ำบลวดัชลอ

0 0 2,500,000

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 47,730,000 27,949,000 39,680,000

โครงกำรปรบัปรุงโป๊ะทำ่เทยีบเรือ บรเิวณ

ตรงขำ้มอ ำเภอบำงกรวยรมิคลองบำงกอก

น้อย ต ำบลวดัชลอ

0 0 2,000,000

โครงกำรปรบัปรุงฝำทอ่ระบำยน ้ำภำยใน

เขตเทศบำลเมอืงบำงกรวย ต ำบลวดัชลอ 

และ ต ำบลบำงกรวย

0 0 2,000,000

โครงกำรปรบัปรุงถนนชุมชนวดัลุม่คงคำ

รำม จำกบรเิวณปำกทำงคอนโดนิรนัดร์ถงึ

ซุม้วดัลุม่คงคำรำม

0 0 3,100,000

โครงกำรปรบัปรุงถนนหมูบ่ำ้น ส. ภำนุรงัษี

 หมูท่ี ่7, 8 , 9 , ต ำบลบำงกรวย
0 0 15,700,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

61,356,574.4 76,241,372.6

69,731,409.07 87,854,346.9

13,344 0 0 %

13,344 0

3,200 0 -20 %

32,147.72 15,305.4 0 %

0 58,785.8 -25 %

35,347.72 74,091.2

48,691.72 74,091.2

262,659.55 233,511.2

0 191,770 5.18 %

รวมงบลงทุน 58,183,092.07 29,483,000 41,893,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0 50,000 50,000

รวมคำ่ใช้สอย 0 50,000 50,000

คำ่ใช้สอย

รวมงำนไฟฟ้ำถนน 66,016,713.35 42,646,500 48,158,000

งำนสวนสำธำรณะ

รวมงบด ำเนินงำน 128,020 420,000 330,000

รวมคำ่วสัดุ 128,020 355,000 280,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 28,240 50,000 50,000

วสัดกุำรเกษตร 99,780 200,000 150,000

คำ่วสัดุ

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 0 100,000 80,000

เงนิเดอืนพนกังำน 0 234,740 246,900

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

รวมงำนสวนสำธำรณะ 489,850 873,000 330,000

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 4,290 -7.14 %

1,618,980 1,439,150 7.66 %

39,463 7,200 0 %

7,244,141.15 9,355,667 10.54 %

875,891.47 1,113,702 -19.44 %

9,778,475.62 12,111,779

9,778,475.62 12,111,779

1,314,860 997,480 -1.79 %

4,942 7,716 0 %

1,325,623.75 1,005,196

241,500 240,000 20 %

1,926,073.5 2,137,174.5 0 %

0 0 0 %

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0 5,040 4,680

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 9,589,196.71 13,302,930 14,238,080

รวมงบบุคลำกร 9,589,196.71 13,302,930 14,238,080

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 5,131,513.82 10,409,900 11,507,200

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 2,890,344.89 1,391,750 1,121,200

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 1,528,320 1,261,500 1,358,100

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 39,018 0 0

รวมคำ่ตอบแทน 1,018,394.75 1,150,000 1,130,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 905,800 1,120,000 1,100,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 3,071 30,000 30,000

งบด ำเนินงำน

คำ่ตอบแทน

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรก ำจดัขยะมลูฝอยใหแ้ก่

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดันนทบรีุ
0 2,300,000 2,300,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 5,000 5,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 240,000 1,000,000 1,200,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 0 %

0 1,688,400 -60 %

0 78,000 -41.18 %

0 0 4.3 %

0 0 78.57 %

2,356,520.77 3,178,434.18 0 %

4,603,294.27 7,501,211.73

13,761 14,910 233.33 %

0 0 0 %

805,050 604,675 8.11 %

105,517.5 18,081.64 25 %

622,962 825,797 0 %

5,506,135.88 4,445,407.15 0 %

8,648.58 35,841 150 %

0 0 0 %

135,000 109,950 0 %

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 0 5,000 5,000

โครงกำรอบรมอำสำสมคัรพทิกัษ์

สิง่แวดลอ้ม
0 28,000 50,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 37,893.79 2,500,000 2,500,000

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรก ำจดัขยะมลู

ฝอยแบบมสีว่นรว่ม
0 767,000 800,000

โครงกำรพฒันำรกัษำควำมสะอำดใน

ชุมชน (BCD ชุมชน)
0 85,000 50,000

โครงกำรคนืคลองสวยสูชุ่มชน 0 2,500,000 1,000,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 388,680 740,000 800,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 36,868.99 120,000 150,000

วสัดสุ ำนกังำน 4,998 15,000 50,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 2,000 2,000

รวมคำ่ใช้สอย 2,212,347.54 9,840,000 7,910,000

คำ่วสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 84,000 150,000 150,000

วสัดกุำรเกษตร 10,210 20,000 50,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 500 500

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 389,773.6 700,000 700,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,525,670 5,000,000 5,000,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

39,226.2 4,815 500 %

18,500 0 -70 %

7,254,801.16 6,059,476.79

73,227.09 53,092.77 20 %

73,227.09 53,092.77

13,256,946.27 14,618,977.29

0 0 100 %

16,768,489.5 3,704,000

16,768,489.5 3,704,000

39,803,911.39 30,434,756.29

วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,986.2 5,000 30,000

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 47,232.38 100,000 120,000

รวมงบด ำเนินงำน 9,822,029.46 17,942,500 16,122,500

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่ไฟฟ้ำ 47,232.38 100,000 120,000

วสัดอุืน่ 98,868 100,000 30,000

รวมคำ่วสัดุ 6,544,054.79 6,852,500 6,962,500

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 23,958,684.2 225,400 1,980,000

รวมงบลงทุน 23,958,684.2 225,400 1,980,000

รถยนต์บรรทกุดเีซลแบบกระบะเททำ้ย 0 0 1,980,000

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์

งบลงทุน

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

รวมงำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 43,369,910.37 31,470,830 32,340,580

งำนบ ำบดัน ้ำเสีย
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 100 %

0 0

0 0

0 9,989,800

109,797,980.01 131,766,450.34

2,874,916.73 3,136,567 -5.92 %

48,641.94 67,200 0 %

67,200 67,200 9.55 %

162,420 197,280 5.26 %

292,530 336,713 40.57 %

32,610 10,064 100 %

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งระบบฟ้ืนฟูคณุภำพน ้ำใน

คลอง
0 0 25,000,000

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 109,876,473.72 78,365,330 115,929,980

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

รวมงำนบ ำบดัน ้ำเสีย 0 0 25,000,000

งบรำยจ่ำยอืน่

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 0 0 25,000,000

รวมงบลงทุน 0 0 25,000,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 367,991.67 67,200 67,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 67,200 94,200 103,200

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 1,863,509.62 3,700,000 3,481,000

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งบบุคลำกร

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 80,520 0 24,000

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 152,220 209,000 220,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 207,480 400,500 563,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

3,478,318.67 3,815,024

3,478,318.67 3,815,024

31,800 60,000 -60 %

52,866.5 76,440.5 -50 %

93,883 136,440.5

0 4,815 0 %

20,400 55,700 -11.76 %

51,845.65 52,684.66 -25 %

72,245.65 113,199.66

67,862 119,843 0 %

0 700 0 %

0 0 0 %

รวมงบบุคลำกร 2,738,921.29 4,470,900 4,458,400

งบด ำเนินงำน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,738,921.29 4,470,900 4,458,400

รวมคำ่ตอบแทน 167,571.16 200,000 90,000

คำ่ใช้สอย

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 48,712 100,000 50,000

คำ่ตอบแทน

คำ่เชำ่บำ้น 42,766.66 100,000 40,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 11,025 200,000 150,000

รวมคำ่ใช้สอย 23,128 298,000 240,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 68,000 60,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 3,703 30,000 30,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 1,000 1,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 0 2,000 2,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 62,359.04 120,000 120,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 0 -25 %

15,218.72 13,855.7 0 %

0 0 0 %

145,911.62 147,339 0 %

228,992.34 281,737.7

10,817.7 7,699.21 0 %

0 19,393.75 -82.22 %

10,817.7 27,092.96

405,938.69 558,470.82

0 0 100 %

535,200 50,955

985,200 50,955

4,869,457.36 4,424,449.82

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 17,120 20,000 15,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 28,300 30,000 30,000

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,050.51 15,000 15,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 0 45,000 8,000

รวมคำ่วสัดุ 252,235.46 324,000 319,000

คำ่สำธำรณูปโภค

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000 1,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 144,456.42 150,000 150,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนส ำนกังำน 0 0 61,600

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งบลงทุน

คำ่ครุภณัฑ์

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 10,050.51 60,000 23,000

รวมงบด ำเนินงำน 452,985.13 882,000 672,000

รวมงบลงทุน 227,708.59 197,600 61,600

รวมงำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 3,419,615.01 5,550,500 5,192,000

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 227,708.59 197,600 61,600
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

2,400 0 -66.67 %

2,400 0

28,000 40,950 -40 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

18,650 0 0 %

0 57,460 -50 %

0 0 100 %

0 2,617,543 -7.58 %

259,522 309,420 0 %

1,758,294 1,463,470 0 %

งำนส่งเสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน

งบด ำเนินงำน

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรกระจกหกดำ้น 59,750 100,000 60,000

รวมคำ่ตอบแทน 41,240 30,000 10,000

คำ่ใช้สอย

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 41,240 30,000 10,000

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 0 300,000 150,000

โครงกำรจดัเก็บขอ้มลูคนพกิำร 0 5,000 5,000

โครงกำรจดัต ัง้ชุมชนและเลือกต ัง้

คณะกรรมกำรชุมชน
44,481 50,000 50,000

โครงกำรจดักจิกรรมวนัสตรีสำกล 0 5,000 10,000

โครงกำรกลุม่สตรีบ ำเพ็ญประโยชน์ 0 0 50,000

โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูน้ ำชุมชน 755,570 1,500,000 1,500,000

โครงกำรพฒันำศกัยภำพกลุม่สตรีพฒันำ

เมอืงบำงกรวย
770,140 1,623,000 1,500,000

โครงกำรพฒันำศกัยภำพคนพกิำร 191,584 300,000 300,000

โครงกำรฝึกอำชีพคนพกิำร 0 0 100,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 5,250 0 %

0 657,378 -66.56 %

390,517 277,261 66.67 %

0 53,255 -33.33 %

4,625,450 5,481,987

4,627,850 5,481,987

300,000 300,000 -1.52 %

300,000 300,000

300,000 300,000

6,747,850 5,781,987

11,617,307.36 10,206,436.82

โครงกำรพฒันำศกัยภำพศนูย์พฒันำ

ครอบครวัในชุมชน
1,500 50,000 50,000

รวมงบด ำเนินงำน 2,422,022 4,836,000 4,485,000

โครงกำรส ำรวจและจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐำน

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำของเทศบำล
0 150,000 100,000

รวมคำ่ใช้สอย 2,380,782 4,806,000 4,475,000

โครงกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนชุมชน 0 299,000 100,000

โครงกำรสรำ้งงำนสรำ้งอำชีพชุมชน 335,247 300,000 500,000

รวมเงนิอุดหนุน 100,000 330,000 325,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 100,000 330,000 325,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 100,000 330,000 325,000

งบเงนิอุดหนุน

งบด ำเนินงำน

คำ่ใช้สอย

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร

รวมงำนส่งเสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 2,522,022 5,166,000 4,810,000

รวมแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 5,941,637.01 10,716,500 10,002,000
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

0 53,865 0 %

0 0 0 %

47,460 960 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

201,900 108,910

201,900 108,910

201,900 30,108,910

31,500 578,300 0 %

29,850 15,970 50 %

525,875 157,360 0 %

608,425 107,585 -33.33 %

โครงกำรแขง่ขนักีฬำมวลชนเฉลมิพระ

เกียรติ
57,980 10,000 10,000

โครงกำรแขง่ขนักีฬำรว่มกบัหน่วยงำนอืน่ 0 0 50,000

โครงกำรกีฬำเยำวชนและประชำชน 67,447.92 100,000 100,000

โครงกำรกีฬำสนันิบำตเทศบำลจงัหวดั

นนทบรีุ
0 10,000 10,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

รวมงำนกีฬำและนนัทนำกำร 147,617.92 220,000 270,000

งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่

รวมคำ่ใช้สอย 147,617.92 220,000 270,000

รวมงบด ำเนินงำน 147,617.92 220,000 270,000

โครงกำรฝึกอบรมกีฬำภำคฤดรูอ้น 0 0 100,000

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีวนั

สงกรำนต์
0 200,000 200,000

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีวนัขึน้ปี

ใหม่
10,820 20,000 30,000

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีลอยกระทง 0 600,000 600,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งบด ำเนินงำน

คำ่ใช้สอย

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีแหเ่ทยีน

พรรษำ
672,820 300,000 200,000

69



ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

1,538,865 1,133,828

1,538,865 1,133,828

1,538,865 1,133,828

1,740,765 31,242,738

544,480 410,066 -14.61 %

0 0 -66.67 %

0 0 33.33 %

0 226,470 36.41 %

544,480 636,536

544,480 636,536

0 0 100 %

รวมแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 1,745,929.92 1,690,000 1,300,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รวมงบด ำเนินงำน 1,598,312 1,470,000 1,030,000

รวมงำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 1,598,312 1,470,000 1,030,000

รวมคำ่ใช้สอย 1,598,312 1,470,000 1,030,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 24,000 72,000 24,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 13,500 18,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดอืนพนกังำน 763,440 995,000 849,600

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

งบบุคลำกร

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 10,000

รวมงบบุคลำกร 787,440 1,445,500 1,389,500

งบด ำเนินงำน

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 0 365,000 497,900

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 787,440 1,445,500 1,389,500
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

18,619.35 0 0 %

7,130 3,572 700 %

25,749.35 3,572

0 0 33.33 %

0 0 100 %

0 0

35,747.43 13,555.1

0 0 100 %

0 0 100 %

206,800 8,560

206,800 8,560

คำ่ใช้สอย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

รวมคำ่ตอบแทน 471,836 15,000 55,000

คำ่เชำ่บำ้น 59,400 5,000 5,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,856 5,000 40,000

รวมงบด ำเนินงำน 494,776 70,000 95,000

งบลงทุน

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0 10,000 20,000

รวมคำ่ใช้สอย 22,940 25,000 40,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 15,000 20,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล
0 0 35,800

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำนประตู 0 0 11,000

คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 51,788 0 46,800

รวมงบลงทุน 51,788 0 46,800
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

787,027.43 658,651.1

3,819,632.93 658,651.1

869,029 973,012 12.54 %

0 0 100 %

0 0 100 %

336,000 358,000 7.14 %

1,038,590.99 55,700 2.94 %

1,350,143.95 1,711,645.16 4 %

262,110 7,860 0 %

4,426,274.56 4,924,880 1.73 %

149,724 264,806.64 0 %

207,794.48 977,643.96 -60.67 %

8,656,490.98 9,273,547.76

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง

รวมงำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 1,334,004 1,515,500 1,531,300

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,278,273.93 1,515,500 1,531,300

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 0 0 6,240,000

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 288,000 420,000 450,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,567,564 1,350,600 1,520,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 0 0 53,750,000

งบกลำง

งบกลำง

เงนิบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ 119,580 600,000 236,000

เงนิชว่ยคำ่ครองชีพผูร้บับ ำนำญ (ชคบ.) 250,004.06 285,000 285,000

เงนิชว่ยพเิศษ 16,020 100,000 100,000

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)
3,987,600 4,226,840 4,299,980

ส ำรองจำ่ย 488,031.75 9,701,740 9,987,150

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั 1,404,269.29 1,581,730 1,645,030

รวมงบกลำง 8,823,819.1 18,265,910 78,513,160
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ปี 2557 ปี 2558

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560

8,656,490.98 9,273,547.76

8,656,490.98 9,273,547.76

8,656,490.98 9,273,547.76

253,630,146.69 283,341,420.63
รวมทุกแผนงำน

223,823,075.73 247,343,000 309,000,000

รวมงบกลำง 8,823,819.1 18,265,910 78,513,160

รวมแผนงำนงบกลำง 8,823,819.1 18,265,910 78,513,160

รวมงบกลำง 8,823,819.1 18,265,910 78,513,160
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอ บางกรวย   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 309,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 36,101,700 บาท
งบบุคลากร รวม 16,491,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,429,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 513,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ ทีปรึกษา
นายกฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา  รองประธาน
สภา สมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,282,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,945,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล  พร้อม
ทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 247,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  เงินเพิม
ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 357,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายฯ ของสํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 462,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,074,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างเชียวชาญพิเศษ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 194,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเชียวชาญ
พิเศษ

งบดําเนินงาน รวม 16,914,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,535,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,070,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับ  หรือค่ารางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ และสําหรับ
ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล/ข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการประเมินผลงานบุคคล วิสัยทัศน์และการทดสอบ
สมรรถภาพทางการบริหาร ตามทีกฎหมายหนังสือสังการกําหนด เงิน
รางวัลเกียวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามหนังสือที มท 0809.1/ว
 739 ลงวันที 13 พฤษภาคม 2546 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินที มท 0809.2/ว 233 ลงวันที 25 มกราคม 2556 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.2/ว 1441 ลงวัน
ที 9 กรกฎาคม 2558
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามระเบียบ
หรือกฎหมาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
ทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 6,540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-   ค่าจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความสะอาดและซ่อมแซม
เครืองปรับอากาศ
-   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าระวางบรรทุก  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาติดตังเครืองสูบนํา  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันรถยนต์ ฯลฯ
-   ค่าจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทําความสะอาด, จ้างเหมากําจัด
ปลวก หนู  แมลง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของส่วนราชการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที  27
  พฤษภาคม 2541  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ ดังนี
-   ค่ารับรอง 
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน  ตังจ่ายตามหนังสือ
ที  มท  0808.4 /ว.2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  กําหนดให้ตังงบ
ประมาณ ค่ารับรองของเทศบาลและเมืองพัทยา กรณีจําเป็นได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้
-   ค่าเลียงรับรอง
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวม
อยู่ในค่ารับรอง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญเกียวกับราชพิธี
ต่างๆ  เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ  วันปิยะมหาราชและงานพระราชพิธีต่างๆเกียวกับพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ์  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 176 - 178 )
โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยียมเยียนประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือดําเนินการออกเดินเท้าพบปะประชาชนเพือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนหมู่บ้าน รวมทังดําเนินการพัฒนาสิงแวดล้อมและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และหมู่บ้านจัดสรรในพืนทีเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 189 )
โครงการปันจักรยานเพือส่งเสริมสุขภาพและการท่องเทียว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานทีจัดงาน  ปรับปรุงเส้นทาง  วัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 178 )

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 100,000 บาท

เพือจัดอบรมและจัดประชุมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ ประชาชนในท้องที ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมอาสา
สมัครพัฒนาประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และแนวทางการมีส่วนร่วมหรือ จัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอืนตามโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําหรือจัดซือเสือสําหรับผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 187 )
โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ในประเทศ
และต่างประเทศ (เจ้าหน้าทีท้องถิน)  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
ผู้ทีเกียวข้อง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 158 )
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าสถานที  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดทําป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 180 )
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองค์กรเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบางกรวย รู้รัก
สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้าง
สังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 159 )
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพือรองรับ AEC จํานวน 300,000 บาท
เพือจัดฝึกอบรมเพิมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทีเกียวข้อง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 185 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด เครืองส่งโทรพิมพ์
   โต๊ะ  เก้าอี  รถยนต์  เรือยนต์ ฯลฯ
-  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  
-  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  เช่น  วัสดุต่าง ๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,489,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 424,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ   หมึก   ดินสอ   ปากกา   ยางลบ   แฟ้ม   เครือง
เขียน   แบบพิมพ์   สมุดบัญชีตะแกรงวางเอกสาร นําดืม เครืองดับ
เพลิง ป้ายชือหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย และค่าวัสดุ
อืนๆ เกียวกับการเลือกตัง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์   หลอดไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า   สวิตซ์
ไฟฟ้า  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองโทรทัศน์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง   ไม้กวาด   มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  ผ้า
ปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง  นําจืดทีซือจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ทินเนอร์ สี  แปรง
ทาสี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน หัวเทียน นํามันเบรก น๊อตและ
สกรู  แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ  ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์  พู่กันและสี   ฟิลม์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  แฟลชไดฟ์  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน, ค่าไฟฟ้าโรงเก็บพัสดุ,  ค่า
กระแสไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และสําหรับเครืองสูบนําไฟฟ้า สถานี
ดับเพลิงย่อย ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน   ค่าโทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์ ธนาณัติ ฯลฯ ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของงานบริหารทัวไป
งบลงทุน รวม 2,646,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 646,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 
บีทียู

จํานวน 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู  พร้อมติดตัง  เป็น
เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ต้อง
เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  จํานวน 2 เครือง    
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 128 )
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เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู

จํานวน 352,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  พร้อมติดตัง  เป็น
เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ต้อง
เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  จํานวน 8 เครือง    
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 129 )
เครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 15
 ตารางเมตร สามารถฆ่าเชือไวรัส เชือรา เชือแบคทีเรียในอากาศ และ
สลายกลินอับชืนและกลินทีไม่พึงประสงค์ ตลอดจนสลายฤทธิสารก่อภูมิแพ้
จากไรฝุ่น สามารถทําลายเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และสามารถฆ่า
เชือไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ได้  มีแผ่นกรองฝุ่นทีสามารถดักจับฝุ่นละออง
ทีมีขนาดเล็กได้ประมาณ 0.3 ไมครอน  จํานวน 1 เครือง 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 160 )
เครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีห้องขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร  สามารถดักจับฝุ่นละอองทีมีขนาดเล็กได้
ประมาณ 0.3 ไมครอน มีแผ่นกรองกลินทีสามารถดักจับกลินทีไม่พึง
ประสงค์ สามารถฆ่าเชือโรค เชือแบคทีเรียในอากาศ สลายกลินอับ
ชืน และสลายฤทธิก่อสารภูมิแพ้  จํานวน 1 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 129 )
เครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 42
 ตารางเมตร  สามารถดักจับฝุ่นละอองทีมีขนาดเล็กได้ประมาณ 0.3
 ไมครอน  มีระบบกรองกลินทีสามารถดักจับกลินทีไม่พึงประสงค์ ควบคุม
และยับยังสารทีก่อสิงรบกวน เช่น ไรฝุ่น ทําลายและยับยังการเจริญเติบโต
ของไวรัสและเชือแบคทีเรียได้ จํานวน 2 เครือง 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 130 )
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําตู้เก็บเอกสาร Build in ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวประมาณ 2.10  เมตร  สูงประมาณ 2.70
 เมตร จํานวน 1 ตู้ 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 132 )
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ตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง ขนาด
ประมาณ 914 W x 457 D x 1829 มม. มี 3 แผ่นชัน (4ช่อง) ปรับ
ระดับได้ มีกุญแจล็อก  จํานวน 1 ตู้ 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 130 )
ตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล็อกเกอร์เหล็กบานเปิดทึบ 9 ช่อง มีแผ่นชันวาง 1
 แผ่น ในแต่ละช่องพร้อมกุญแจล็อคแบบแยกล็อค 9 ชุด ขนาด
ประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) 91.7 x 45.7 x 185 ซม. จํานวน 1 ตู้ 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 132 )
รถเข็นเหล็กอเนกประสงค์ จํานวน 1,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นเหล็กอเนกประสงค์ 4 ล้อพับได้ ผลิตจาก
เหล็ก พืนปูด้วยพลาสติกและหุ้มขอบด้วยยางกันกระแทก รับนําหนักได้
ประมาณ 80 – 100 กก. จํานวน 1 คัน
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 132 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 92,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 3
 เครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 3 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 3 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 127 - 128 )  
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา   จํานวน  1  เครือง 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษ
  ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 128 )

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที  จํานวน 2 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 127 )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องสุขาสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสุขาชายและหญิงทัง 4 ชัน  และก่อสร้างห้อง
สุขาคนพิการบริเวณชัน 1 จํานวน 1 ห้อง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 155 )

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  
-   ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่างๆ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 8,549,300 บาท
งบบุคลากร รวม 5,057,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,057,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,963,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  เงินเพิม
สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  และจ่ายเป็นเงิน
เพิมของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน  และหัวหน้าฝ่ายฯ ของกองวิชาการและแผนงาน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 1,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 606,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับหรือแจ้งความจับผู้กระทําผิดมารับโทษตาม
กฎหมาย  หรือเป็นค่ารางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจทีได้ทําการสืบสวน  จับกุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    
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ค่าใช้สอย รวม 2,286,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ)  ค่า
ใช้จ่ายในการผลิตสารคดีแนะนําหน่วยงานภายในและแหล่งท่อง
เทียว  กิจกรรมต่าง ๆ  ทีเกียวกับเทศบาล  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบริการการใช้อินเตอร์
เน็ท ค่าบริการการใช้พืนทีเว็บไซด์ของเทศบาลเมืองบางกรวย  ค่าบริการ
การเช่าระบบ Cloud Server  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครืองปรับ
อากาศ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  การ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาเทศบาล  การประชุมคณะ
กรรมการติดตามประเมินผล  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในโครงการต่างๆ ฯลฯ 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตกแต่งสถาน
ที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดประชุมต่าง ๆ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 184 )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
-  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา  ฯลฯ
-  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน ฯลฯ  

โครงการราชการไทยโปร่งใส ร่วมกันต้านคอรับชัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  ประจําปี พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  153 )
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โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สําหรับพนักงานเทศบาลและผู้บริหาร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  ประจําปี พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า 168 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  วัสดุต่าง ๆ   ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  รถจักรยานยนต์  รถกระบะ  รถยนต์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  เครือง
เขียน  แฟ้ม  สมุด  กาว  ยางลบ  ตรายาง  เทปติดสันปก  ตะแกรงวาง
เอกสาร  นําดืม  ค่าแผงปิดประกาศ  ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ถ่าน
อัลคาไลน์  ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจาน
รอง  กระติกนําร้อน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี  แปรง
ทาสี  อิฐ   ปูน  ทราย   สังกะสี  ตะปู   ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรก  หัว
เทียน  ไขควง  นอตและสกรู  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันแก๊สโซฮอลล์  นํามันจาร
บี  นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เลนส์  แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  สายเคเบิล  สาย
แลน  แป้นพิมพ์  เมาส์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจาย
สัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 207,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการสือสารและอินเทอร์เน็ตทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการของหน่วย
งาน    กองวิชาการและแผนงาน

งบลงทุน รวม 325,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 325,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 88,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน  ขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู  พร้อมติดตัง  จํานวน 2
 เครือง  เป็นเครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ต้อง
เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์
(งบประมาณตังไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า  150  )

ตู้อเนกประสงค์ 3 บานเปิด จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอนกประสงค์ 3 บานเปิด ขนาดกว้าง
ประมาณ 120 X ลึกประมาณ 40 X สูงประมาณ 85 ซม.  จํานวน 2 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า  167  )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลําโพงเสียงกลาง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลําโพงเสียงกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12
 นิว จํานวน 2 ดอก พร้อมขาตัง  จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า  151  )
โทรโข่งแบบคาดเอว จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรโข่งแบบคาดเอว พร้อมไมโครโฟนคาดศรีษะพก
พา  จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า  150  )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครือง
- เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์  และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(งบประมาณตังไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า  151  )  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 35,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
   หน้า 166 , 168  )
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
 ช่อง แบบที 1  จํานวน 3 ตัว   
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
   หน้า  166  )        
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 1 จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที 1  จํานวน  15  ตัว
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz หรือดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
   หน้า  167  )        
    

งานบริหารงานคลัง รวม 10,024,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,467,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,467,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  และจ่าย
เป็นเงินเพิมของผู้อํานวยการกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้า
ฝ่ายฯ ของกองคลัง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 496,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,241,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 295,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  

งบดําเนินงาน รวม 1,475,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 379,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
ทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 279,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีภาษี ค่าเบียประกัน ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ตาม
โครงการความร่วมมือการชําระภาษีท้องถินผ่านธนาคาร  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดประชุมต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการจัดเก็บรายได้เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็นในการออก
หน่วยเคลือนที  ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.  2560 - 2562
  หน้า 175 )

โครงการจัดทําสติกเกอร์รับชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสติกเกอร์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  ประจําปี พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  175 )

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบแผนทีภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและระบบการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบางกรวยให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกียวกับการชําระภาษีและค่าธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  รวมทังจัดทําคู่
มือ แผ่นพับ สือประชาสัมพันธ์อืน แจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบ
การ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 174 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น   วัสดุต่าง ๆ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  รถจักรยานยนต์   รถยนต์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 611,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  แก้วนําจานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  นํามันเบรค  ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันจารบี  นํามัน
เครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผง
หมึก เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานกองคลังในการติดต่อประสานงาน
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ทีเก็บระวางแผนที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีเก็บระวางแผนที  ประกอบด้วยตู้เก็บแบบหรือ
แผนทีขนาดไม่ตํากว่ากว้าง 1,118 มม. X ลึก 1,220 มม. X สูง 510 มม
.  พร้อมขาตัง  สามารถใส่แผนทีขนาด เอศูนย์ (A0) ได้ ขนาด 5
 ลินชัก  จํานวน  2  ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 164 )

ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเป็นเครืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือ
ถือ  จํานวน 1 ชุด                                   
- ใช้งานกลางแจ้ง พร้อมด้วยช่องมองในตัวแบบยืดได้เพือให้มองเห็นจุด
เลเซอร์ได้อย่างชัดเจนถึงระยะ 100 - 250 เมตร
- มีประสิทธิภาพการวัดและความเทียงตรงแม้ในสภาพแสงไม่เอืออํานวย
- ความแม่นยําในการวัดระยะทางไม่เกิน +/- 1.0 มม.
- สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง  0.05-2.50 เมตร หรือมากกว่า
- เก็บความจําได้  30  หน่วยความจํา
- สามารถวัดระยะทางได้ทัง หน่วยเป็นเมตรหรือฟุต
- โครงหุ้มได้มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและนําระดับ IP54
- ฟังก์ชันการวัดหลากหลาย  คํานวณระยะทางพืนทีและปริมาตรได้อย่าง
รวดเร็วแม่นยํา
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 164 )

งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินถอนคืน ในกรณีทีมีผู้ชําระภาษีและต่อมาขอคืนเงินใน
ลักษณะลาภมิควรได้ หรือเป็นการชําระภาษีไม่ถูกต้อง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ  เพือใช้เป็นสถานที
กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ จัดจ้าง  และเป็นสถาน
ทีสําหรับใช้ในการรับซอง และเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 3,953,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,560,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,560,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 231,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,107,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,089,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,392,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรางวัลนําจับ หรือค่ารางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ครูฝึก ค่าอาหาร
เลียงผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีใช้ในการฝึกอบรม 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2559 - 2561
  หน้า 88 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองโทรสาร โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ เรือยนต์ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตือนระบบโซลล่า
เซล  สัญญาณไฟสลับช่องจราจร  และรายการอืนทีได้มีการสํารวจพบเพิม
เติม  
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  
- ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 663,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครือง
เขียน       แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครืองโทรทัศน์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  นํามันเบรค  น๊อต
และสกรู  แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบสัญญาณไฟจราจร  บริเวณแยกสี อ.ค้า
ไม้  และบริเวณแยกวัดสําโรง ฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 11,320,720 บาท
งบบุคลากร รวม 5,826,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,826,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 863,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 744,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,729,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 489,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 4,134,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความสะอาดและซ่อมแซม
เครืองปรับอากาศ
-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมา
ติดตังเครืองสูบนํา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ครูฝึก  ค่าอาหารเลียงผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2559 - 2561
  หน้า 173 )
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ครูฝึก  ค่าอาหารเลียงผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าเครืองแบบ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 172 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด เครืองโทรสาร  โต๊ะ  เก้าอี  รถยนต์  เรือยนต์ ฯลฯ
-  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  เช่น  วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,900,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ   หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม  เครือง
เขียน  แบบพิมพ์  สมุดบัญชี  ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม  เครืองดับ
เพลิง  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองโทรทัศน์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด  มุ้ง  ผ้าปูนอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจานรอง  นําจืดทีซือจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้
ต่างๆ  ทราย  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  นํามันเบรก  น๊อต
และสกรู  แม่แรง  ไขควง  กุญแจต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามัน
เครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  หมวก  เข็มขัด  รองเท้า  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์  คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  นํายาดับ
เพลิง  สายสูบนําดับเพลิง  หัวฉีด  ข้อแยกสองทาง ท่อดูด  ข้อต่อส่งนําดับ
เพลิงต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีไม่สมารถเบิกจ่ายในราชการข้างต้นได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน  และสําหรับเครืองสูบนําไฟฟ้า  สถานี
ดับเพลิงย่อย ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต
งบลงทุน รวม 1,360,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,360,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู  มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  ตัวเครืองมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  ถอดล้าง
ทําความสะอาดได้   มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์  เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  พร้อมติดตัง  จํานวน  1  เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 169  )
เครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู  มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  ตัวเครืองมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  ถอดล้าง
ทําความสะอาดได้   มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์  เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  พร้อมติดตัง  จํานวน  1  เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 169 )  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุสือสารประจําสถานี จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวิทยุสือสารประจําสถานี  ขนาดกําลังส่งไม่น้อย
กว่า 30 วัตต์  ระบบ VHF/FM  ชนิดสังเคราะห์ความถีประเภท 2
  อุปกรณ์ประจําตัวเครืองประกอบด้วย เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน เสา
อากาศ  สายนําสัญญาณ พร้อมติดตัง  จํานวน  3  เครือง   
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน  เนืองจากเป็น
คุณลักษณะนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เหตุผล  เนืองจากหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับการ
ติดต่อสือสารประจําสถานีสําหรับ  เทศบาลเมือง  กําหนดให้ใช้ได้ไม่
เกิน 30 วัตต์  และเขตพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นเขต
ชุมชนเมือง  มีอาคารขนาดใหญ่ทําให้เกิดจุดอับสัญญาณ  จึงทําให้การ
รับ-ส่ง ทีกําลังรับ-ส่ง ขนาด 10 วัตต์   ใช้งานได้ไม่ดีพอ  ประกอบกับ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มิได้รวมค่าสายนําสัญญาณ  ค่าสาย
อากาศ  และค่าติดตัง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 170 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  ขนาดไม่น้อย
กว่า  40  นิว  ระดับความละเอียดจอภาพ   ไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080
 พิกเซล  ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  ช่องต่อ USB  รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ และไฟล์จาก HDD  มีระบบเทคโนโลยี
ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชาก และความชืน เพือช่วยปกป้องรักษาทีวีให้มีอายุ
ยืนนาน  จํานวน  2  เครือง    
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 170 )
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดผจญเพลิง จํานวน 1,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดผจญเพลิงในอาคารทําด้วยผ้านอแม็กไม่น้อย
กว่า 3 ชัน ผ้าชันแรกทําด้วยผ้า NOMEX III A  ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5
 ออนซ์  ผ้าชันนอกสามารถป้องกันการถูกเผาไหม้  เป็นชันทีป้องกันนํา
และไอนําได้  สามารถระบายความร้อนได้และป้องกันของเหลว
ได้  สามารถทนกรดและด่างได้ดี   ผ้าชันสองคุณสมบัติเป็นผ้าป้องกัน
ความชืนถักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์  เพือป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าสู่ผ้า
ชันในได้แต่สามารถระบายไอความร้อนจากภายในร่างกายไหลผ่านสู่ภาย
นอกได้ดี  ชันในสุดเป็นผ้าทีมีนําหนักเบาทําจากผ้า ARAMID 100
 %  ถักทอและอัดแน่นกับผ้า NOMEX สามารถป้องกันรังสีความร้อน
ผ่านเข้าสู่ร่างกาย อุปกรณ์ประจําชุดผจญเพลิงประกอบด้วย หมวกสามารถ
ใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น , HOOD คลุมศีรษะ ,  ถุง
มือ  รองเท้า  พร้อมด้วยเครืองช่วยอากาศหายใจแบบถังอากาศถัง
เดียว  ขนาดความจุถังอากาศไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร 300 บาร์  สามารถใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที  พร้อมหน้ากากคลุมเต็มหน้ามองได้รอบ 180
  องศา  ชุดเครืองช่วยอากาศหายใจต้องมีสายต่อเพือรับอากาศจากแหล่ง
จ่ายอากาศอืน  ทีไม่ใช่ถังจ่ายอากาศของตัวเครือง  สําหรับใช้ในกรณีฉุก
เฉินหรืออากาศในถังหมด  อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับ
มาตรฐาน  EN 137:2006  TYPE II (For Fire Fighting)  
หรือ  มาตรฐาน NFPA 1971 : 2013  อย่างใดอย่างหนึง  จํานวน   5
   ชุด  
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน  เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
เหตุผล  จัดซือเพือให้พนักงานดับเพลิงมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในอาคารหรือพืนทีเสียงภัยทีมีอุณหภูมิสูง   และสามารถเข้าไปปฏิบัติงาน
ในพืนทีเกิดเหตุทีไม่มีอากาศหายใจ  หรืออากาศเป็นพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 170 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,974,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,901,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,901,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,649,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  และเงิน
เพิมของผู้อํานวยการกองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัว
หน้าฝ่ายฯ ของกองการศึกษา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 976,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 758,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมทีได้รับการแต่ง
ตังให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ  จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับ  และ
ค่าตอบแทนการตรวจผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าทีของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการประเมินผลงานข้าราชการ  พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถินเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ และเพือ
จ่ายเป็นเงินรางวัลเกียวกับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ตามหนังสือที มท
 0809.1/ว739 ลงวันที 13 พฤษภาคม 2546

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
ทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกเล่มหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
     - ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
       ฯลฯ
     - ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 328,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  เทปติดสันปก  กระดาน
ดํา  รวมถึงไวท์บอร์ด  มู่ลี  ม่านปรับแสง ฯลฯ

99



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรค  หัว
เทียน  ไขควง  น๊อตและสกรู  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน   นํามันดีเซล   นํามันจารบี    นํามัน
เครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้ จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่น CD,DVD หมึกเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ค่าแฟลช
ไดรฟ์ ค่า Antivirus  ค่าเครืองบันทึกข้อมูลภายนอก  ค่าอุปกรณ์เสริม
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงานของกองการศึกษา
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของกองการศึกษา
งบลงทุน รวม 314,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 314,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิด ขาว - ดํา สี      ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ขนาดทีกําหนด
เป็นขนาดความเร็วขันตํา เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน และเป็นระบบกระดาษ
ธรรมดา ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยายได้  จํานวน 1 เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 160 )
เครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 15
 ตารางเมตร สามารถดักจับฝุ่นละอองทีมีขนาดเล็กได้ประมาณ 0.3
 ไมครอน มีระบบกรองกลินทีสามารถดักจับกลินทีไม่พึงประสงค์ ควบคุม
และยับยังสารทีก่อสิงรบกวน เช่น ไรฝุ่น ทําลายและยับยังการเจริญเติบโต
ของไวรัสและเชือแบคทีเรียได้  จํานวน 1 เครือง 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 160 )

100



เครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ สําหรับพืนทีขนาดไม่น้อยกว่า 42
 ตารางเมตร สามารถดักจับฝุ่นละอองทีมีขนาดเล็กได้ประมาณ 0.3
 ไมครอน  มีระบบกรองกลินทีสามารถดักจับกลินทีไม่พึงประสงค์ ควบคุม
และยับยังสารทีก่อสิงรบกวน เช่น ไรฝุ่น ทําลายและยับยังการเจริญเติบโต
ของไวรัสและเชือแบคทีเรียได้ จํานวน 2 เครือง 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 160 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที  จํานวน 2 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 163 )        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,603,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,276,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,276,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,512,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,616,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 148,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้
ดูแลเด็ก) ตามหนังสือกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.4/ว 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนว
ทาง   การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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งบดําเนินงาน รวม 5,761,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง    ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการที
กําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 2,756,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นซึงเข้าลักษณะนี ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
โครงการคุณธรรมนําชีวิตพอเพียงตามพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
งาน ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 123 )

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าใช้จ่ายในการประกวด  ค่ามหรสพและการแสดง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่า
เช่าเครืองไฟฟ้า  เครืองเสียง  ค่าของขวัญ/ของชําร่วยสําหรับเด็กทีร่วม
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 114 )

โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
งาน ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 122)
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โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 111 )

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําวุฒิบัตร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่า
ใช้จ่ายในการเข้าชมงาน  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 123)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,730,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยสามารถถัวจ่ายได้ ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย  จํานวน 7 ศูนย์  เป็นเวลา 245 วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 113 )
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เพือสนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7 ศูนย์  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 113 )

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
งาน ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 121 )
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โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
งาน ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 185 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 2,975,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  เทปติดสันปก  กระดาน
ดํา  รวมถึงไวท์บอร์ด  มู่ลี  ม่านปรับแสง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูทีนอน  ปลอกหมอน  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,734,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 7 ศูนย์  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 3 โรงเรียน  ได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
บางกรวย  โรงเรียนวัดจันทร์  โรงเรียนวัดสําโรง โรงเรียนวัดเชิง
กระบือ  และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จํานวน 1 โรงเรียน  ได้แก่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้  สี  แปรงทาสี  อิฐ  ปูน  ทราย  ตะปู ฯลฯ  สําหรับใช้ใน
การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้ยา  เครืองชังนําหนัก ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่น CD,DVD หมึกเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ค่าแฟลช
ไดรฟ์ ค่าAntiVirus ค่าเครืองบันทึกข้อมูลภายนอก  ค่าอุปกรณ์เสริม
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สือการเรียนการสอน ฯลฯ  สําหรับครูและเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย  และสําหรับครู
อาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบลงทุน รวม 201,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีปฏิบัติงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีปฏิบัติงานแบบมีล้อเลือน มีพนักพิง สามารถ
ปรับระดับได้ ขนาดสูงประมาณ 103 ซม.  จํานวน  3  ตัว สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสําโรง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 160)

ชันเก็บของ จํานวน 30 ช่อง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บของขนาดจํานวน 30 ช่อง  แต่ละช่อง
ขนาด      ไม่น้อยกว่า  ยาว 40 เซนติเมตร  สูง 30 เซนติเมตร  ลึก 30
 เซนติเมตร  จํานวน 1 ชุด  
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 161)
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า ยาว 87 ซม. กว้าง 40 ซม. สูง 40 ซม. จํานวน  1  ตู้ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 161)

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ชนิด 7 ลินชัก ขนาด
ไม่น้อยกว่า ยาว 135 ซม. กว้าง  65 ซม. สูง 75 ซม.  จํานวน  2
  ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดสําโรง
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 160)
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ ยาว 120
 ซม. กว้าง  60 ซม. สูง 75 ซม. โครงสร้างทําด้วยไม้ปาร์ติเกิลหรือไม้
จริง จํานวน  2  ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสําโรง
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 162)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่น DVD จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี สามารถเล่นแผ่น CD-R  CD-
RW DVD-R DVD-RW และเชือมต่อ USB ได้ จํานวน  2
  เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 – 2562
  หน้า 161)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิว ระดับ
ความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ขนาดไม่น้อย
กว่า 1920x1080 พิกเซล ,ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32
 นิว  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  ช่องต่อ HDMI 
ไม่น้อยกว่า      2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ และ
เสียง  ช่องต่อ USB       ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์, ช่องการเชือมต่อ
แบบ AV, DVD Component , มีช่องต่อ Digital tuner (DVB –T2
) ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)  จํานวน  1
  เครือง    สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 161)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 61,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน  2 เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดชลอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสําโรง  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 162 )  
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ขนิด LED 
สี จํานวน 3 เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน    วัด
สําโรง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
  -ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
  -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
  -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
  -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
  -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
  -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
  -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  -สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
  -สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 163 )  

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีกําลัง
ไฟฟ้า     ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้        ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน  3  เครือง   สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดสนามนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสําโรง  
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 163)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,364,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,364,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,364,000 บาท

(1) โครงการอุดหนุนเพือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
  จํานวน   100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา
ทีเทศบาลเมืองบางกรวยขอใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์
ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) ที ศธ
 04076.024/079  ลงวันที  13  มิถุนายน  2559
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ที ศธ
 04076.053/211  ลงวันที  6  มิถุนายน  2559
ตามหนังสือโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ที ศธ 04076.029/136  ลงวันที  14
  มิถุนายน  2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 122)
(2) โครงการอาหารกลางวัน    จํานวน  3,264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 3
 โรงเรียน   ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ)  โรงเรียนวัด
สําโรง    (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) และโรงเรียนวัดเชิงกระบือ    
ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) ที ศธ
 04076.024/080  ลงวันที 13 มิถุนายน 2559
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ที ศธ
 04076.053/179  ลงวันที 16 พฤษภาคม 2559
ตามหนังสือโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ที ศธ 04076.029/135  ลงวันที 14
 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 112)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,584,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,676,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,676,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,820,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล และเงิน
เพิมของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 632,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 539,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ
ทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
-  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
-  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ ซึงอยู่ในความควบคุมดูแลของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม 

ค่าวัสดุ รวม 262,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เครือง
เขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ถ่านชาร์จ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา     จานรอง ถาด มีด กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรก  หัว
เทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  ฯลฯ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  รูปสีหรือขาวดํา  ทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการข้างต้น
ได้  

งบลงทุน รวม 368,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 368,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน หุ้มด้วยผ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน บุด้วยฟองนําหุ้มด้วยผ้าอย่าง
หนา พนักพิงหลังตาข่าย (mesh) อย่างหนาแยกส่วนอิสระจากเบาะ
นัง ปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้รอบปรับระดับการโยกเอนและ
ล็อคได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม  ขนาดประมาณ w60xd60xh90-100
 เซนติเมตร  จํานวน  4  ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 146 )

เก้าอีสํานักงาน หุ้มด้วยหนัง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน หุ้มด้วยหนังเทียมปรับระดับสูงตํา
ได้ มีทีวางแขน ผลิตจากพลาสติก   อย่างดี  ยึดติดกับเบาะทีนัง และเบาะ
พิงขาเก้าอี 5 แฉกเป็นลูกล้อคู่ รองรับนําหนักได้อย่างดี  จํานวน 3 ตัว   
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 147 )

เครืองถ่ายเอกสารขาว - ดํา จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล ชนิด ขาว - ดํา  ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที  เป็นระบบ
มัลติฟังก์ชัน  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยาย
ได้  จํานวน 1 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 143 ) 
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เครืองทําลายเอกสาร จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร สามารถทําลายเอกสารได้ครัง
ละ 20 แผ่น ขนาดกระดาษทีย่อย   ไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร  จํานวน 1
 เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 144 )  

เครืองโทรศัพท์สํานักงาน แบบมีสาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ สํานักงานแบบมีสาย  จํานวน  5
  เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 144 )

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู  มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
         มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  สามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 142 )  
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู  มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
         มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  สามารถถอด
ล้าง        ทําความสะอาดได้  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์          ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พร้อมติดตัง     จํานวน  2  เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 143 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 30,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า 148 )   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 5,893,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,356,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,356,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,098,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,511,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯทีกําหนดไว้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือ  สังการทีกําหนดไว้  

ค่าใช้สอย รวม 2,163,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
-  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
-  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน ฯลฯ  

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 -  2562
  หน้า 101 )

โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean 
food good taste)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารตรวจสอบมาตรฐานอาหารพร้อมอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิดโครงการ  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 100 )
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โครงการนิทรรศการวันสิงแวดล้อมโลก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจัดทําเอกสารประกอบนิทรรศการให้ประชาชนได้ทราบปัญหาด้าน
สิงแวดล้อม เพือร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในชุมชน และ
จ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ สี ปากกา  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 96 )

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จัดทําป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 104 )

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน จํานวน 700,000 บาท
เพือเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม                ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
จ้างตกแต่งสถานที   ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าใช้จ่ายอืน         ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า 98 )        

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 111 )

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิงแวดล้อม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 91 )

โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ  ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
   หน้า 99 )        
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โครงการอบรมเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเหตุรําคาญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม     ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 95 )

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบํารุงสถานที ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่า
สมนาคุณในการดูงาน ค่าจัดทําป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 100 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด เครืองส่ง โทรพิมพ์ โต๊ะ  เก้าอี  รถยนต์   เรือยนต์  ฯลฯ
- ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน   เช่น  วัสดุต่าง  ๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,304,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เครือง
เขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่าน
ชาร์จ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา จานรอง ถาด มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ ตะปู สังกะสี จอบ ค้อน เหล็ก ท่อนํา ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อตและสกรู ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลีและผ้าพัน
แผล ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มแถบบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อ
เนือง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน และ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆ ทีจําเป็น 

วัสดุอืน จํานวน 100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการข้างต้น
ได้  

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต  ขนาดทีกําหนดเป็นความ
จุ ภายในขันตํา  เป็นรุ่นทีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จํานวน  1  เครือง 
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 142 )

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,719,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,535,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,535,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,523,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  
งบดําเนินงาน รวม 1,184,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    
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ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เป็น
ต้น  
- ค่าเช่าอาคารเลขที 69/19 หมู่ที 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบล
บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  เพือใช้เป็นทีทําการศูนย์
บริการสาธารณสุข (ศูนย์หมู่บ้านสมชาย)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
-  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
-  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 419,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เครือง
เขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ถ่านชาร์จ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา จานรอง ถาด มีด กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี  แปรง
ทาสี  ปูน  ทราย  อิฐ  ตะปู  สังกะสี  ค้อน  จอบ  เหล็ก  ท่อนํา  รวมทังวัสดุ
อืนทีจําเป็น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  มันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต
และสกรู  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์  นํายาต่างๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้า
พันแผล  ถุงมือ  ฯลฯ  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  รูปสีหรือขาวดํา  ทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสือ  กางเกง  ผ้าถุง  รองเท้า  เข็มขัด หมวก ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  กระดาษต่อ
เนือง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการข้างต้น
ได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 403,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์หมู่บ้านสมชาย)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นนําประปาของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์หมู่บ้านสมชาย)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม) ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์หมู่บ้านสมชาย)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  เฉพาะภายในประเทศของอาคารศูนย์บริการสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์หมู่
บ้านสมชาย) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,101,400 บาท
งบบุคลากร รวม 8,944,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,944,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน  และเพือจ่ายเป็น
เงินเพิมของผู้อํานวยการกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้า
ฝ่ายฯ ของกองช่าง

119



ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่ พนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

งบดําเนินงาน รวม 1,141,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และ
หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอืน ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ
เดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น วัสดุต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 501,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้
บรรทัด  ยางลบ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ทีถูพืน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจานรอง  ที
ล้างมือ  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน  หัวเทียน  นํามัน
เบรก ไขควง  น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ แป้น
พิมพ์ เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการสือสารและโทร
คมนาคม

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีหุ้มหนังพีวีซี จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีหุ้มหนังพีวีซี ล้อเลือนอิสระ พร้อมทีพักแขน รอง
รับนําหนักได้มากกว่า  100  กิโลกรัม  จํานวน  1  ตัว 
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  135 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ความ
ละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) มี
ระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือ
ข้อมูลเต็มหรือเมือต้องการเปลียน สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยัง
เครืองคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  จํานวน  1  ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  135 )
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งานไฟฟ้าถนน รวม 48,158,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  โดยสามารถถัวจ่ายกันได้  
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน   จํานวน   150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินโฉนดที 2795 เลขทีดิน 542 หน้าสํารวจ 208
 ตําบลวัดชลอ (บางโอ) อําเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เพือ
เป็นสถานทีจอดรถยนต์และเก็บพัสดุกองช่าง โรงเพาะชํา และเก็บพัสดุ
กองช่าง
(2) โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
                                                        จํานวน 2,000,000 บาท
เพือลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 29 )
(3) โครงการทาสีตีเส้น  เครืองหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตําบลวัดชลอ และตําบลบางกรวย       จํานวน  1,000,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทาสี  ตีเส้น  เครืองหมายจราจร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 39 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ
เดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น วัสดุต่างๆ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  

ค่าวัสดุ รวม 2,715,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี  แปรงทาสี  อิฐ  ปูน  ทราย  สังกะสี  ตะปู  ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน นํามันเบรค ไข
ควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง  รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัดขยาย และวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ เสือ  กางเกง  ผ้า  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 41,893,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,213,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  91  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 41  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  120
  ซม.  จํานวน 6 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  137)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน ใช้เครืองยนต์เบนซิน นําหนักของ
เครืองตบดินไม่ตํากว่า 80 กิโลกรัม แรงอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วใน
การตบไม่น้อยกว่า 5,000  ครังต่อนาที   จํานวน  1  เครือง
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  140)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36
 วัตต์ จํานวน  100  ดวง  
เหตุผล เนืองจากต้องปรับปรุงเปลียนโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  87)

โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50
 วัตต์ จํานวน  250  ดวง 
เหตุผล เนืองจากต้องปรับปรุงเปลียนโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  87)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น แบบต่อท่อ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อประปามีจํานวนก๊อก 2
 ก๊อก  ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  ถังบรรจุ
นําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิทไร้สารตะกัว  มีอุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด -ปิดนํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์  50
  เฮิรตซ์  ราคาไม่รวมค่าติดตังอุปกรณ์การติดตัง เช่น เบรกเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครืองกรองนํา  จํานวน  1  เครือง  
(งบประมาณตังไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  138)

ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองวัดระยะทาง จํานวน 88,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ
ถือสามารถวัดไกลได้ไม่ตํากว่า  300  เมตร 
พร้อมอุปกรณ์  1  ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  139)

ครุภัณฑ์อืน
นังร้านเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนังร้านเหล็ก 
- ฝาครอบขนาด 1829 x 1050 มม.     จํานวน   15  ตัว
- ขาตัง 1219 x 1700  มม.  จํานวน   30  ตัว
- กากบาด 1829 x 1219 x 2198 มม.  จํานวน   30  ตัว
- ข้อต่อ 35 x 225 มม.  จํานวน   40  ตัว
- เกลียวปรับ ยาว 400 มม.   จํานวน   40  ตัว
- แคมป์ข้อเสือ ? 48.6 มม.   จํานวน   20  ตัว
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  136-137)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครือง
จักรกล แม็กโคร ฯลฯ  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 39,680,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
โครงการชดเชยค่างานสิงก่อสร้าง แบบปรับราคาได้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิงก่อสร้างเงินให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
ของเทศบาลเมืองบางกรวย  ทีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีผู้
ว่าจ้างต้องชดเชยเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 38)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง ท่อระบายนํา บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย 
จากบริเวณสะพานคลองวัดจันทร์ ถึงแยกสมชาย ซอย 1

จํานวน 1,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 17 บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60
 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  125  เมตร 
- วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด  ?  0.60  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า 130.00 เมตร
- งานคืนสภาพผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลีย  0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 126   ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 48)
โครงการก่อสร้างดาดคลองตัวยู ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม จํานวน 400,000 บาท
-ก่อสร้างดาดคลองความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร  บริเวณหลังโรงเรียน
วัดลุ่มคงคาราม
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
 หน้า 29)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายนํา , บ่อพัก,รางวี บริเวณหมู่
บ้านศรีบัณฑิต 3 หมู่ 6 ตําบลบางกรวย

จํานวน 500,000 บาท

- ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หนาเฉลีย  0.15 เมตร  กว้างประมาณ  4.70
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 33.00 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 155.10  ตารางเมตร  พร้อมท่อระบายนํา ,บ่อพัก ,รางวี,  (บ้านเลข
ที  97/135  ตําบลบางกรวย)
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 39)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา,รางวี,บ่อพัก บริเวณซอย 
ส.ภาณุรังษี ซ.1 (ช่วง 2) ม.9  ตําบลบางกรวย

จํานวน 1,300,000 บาท

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  กว้างประมาณ  4.00
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 400.00  ตารางเมตร  
- ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อระบายนํา,รางวี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 45)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํารางวี,บ่อพัก บริเวณ ซอย
ช่างอาวุธ (ตรงข้ามวัดจันทร์) ม.6 ตําบลบางกรวย

จํานวน 700,000 บาท

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร  กว้างประมาณ  2.50
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 22.50 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 56.25  ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร  กว้างประมาณ  3.50
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 23.50 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 82.25  ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.15 เมตร  กว้างประมาณ  4.10 –
 3.20 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 23.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 83.95  ตารางเมตร  พร้อมรางระบายนํา ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 0.70 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 69.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 46)
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี,ท่อระบายนํา บริเวณ ซอย
ประมวญสุข (เทิดพระเกียรติ 3) หมู่ 5 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 2,500,000 บาท

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้างประมาณ 8.00
 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 992.00 ตารางเมตร  พร้อมบ่อพัก,รางวี,ท่อระบายนํา
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 38)
โครงการก่อสร้างถนนซอยโรงหล่อ หลังหมู่บ้านสมชาย หมู่ที 5, 6 ตําบล
บางกรวย

จํานวน 9,700,000 บาท

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.07 เมตร กว้าง
ประมาณ  6.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  770  เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า 4,620.00  ตารางเมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 152 บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.20  เมตร กว้างประมาณ  0.60
  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,340.00 เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด ? 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,348.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 44 )
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. (บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง) 
หมู่ 10 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 230,000 บาท

-ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้างประมาณ  1.05  เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 58.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 60.90  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 41 )
โครงการติดตังป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 500,000 บาท
- เพือติดตังเครืองหมาย  ป้ายจราจร  ป้ายเตือน  ป้ายบอกทาง ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย  ทําด้วยอลูมิเนียม  ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม
.  จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  89 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนชุมชนวัดลุ่มคงคาราม จากบริเวณปากทางคอนโดนิ
รันดร์ถึงซุ้มวัดลุ่มคงคาราม

จํานวน 3,100,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 74 บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60
 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 850.00  เมตร 
- ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หนาเฉลีย  0.07
  เมตร กว้างประมาณ  4.30  เมตร  ความยาวประมาณ  358.00
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 1,539.40  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 50 )
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โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้าน ส. ภานุรังษี หมู่ที 7, 8 , 9 , ตําบลบางกรวย จํานวน 15,700,000 บาท
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.07 เมตร กว้าง
ประมาณ  6.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 65 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 442.00  ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.07 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,496.00  ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.07 เมตร กว้าง
ประมาณ 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่
น้อยกว่า 5,400.00  ตารางเมตร
- ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.60 เมตร หนาเฉลีย 0.20
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร 
- ปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร จํานวน  236  บ่อ
- ปรับปรุงบ่อพักบนทางเท้า  จํานวน  79  บ่อ
- ปรับปรุงทางเท้า
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 42-43 )
โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณตรงข้ามอําเภอบางกรวยริมคลอง
บางกอกน้อย ตําบลวัดชลอ

จํานวน 2,000,000 บาท

- ปรับปรุงโป๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 32  ตารางเมตร
- ปรับปรุงท่าเทียบเรือ บริเวณตรงข้ามอําเภอบางกรวยริมคลอง
บางกอกน้อยตําบลวัดชลอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  51 )

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ และ ตําบลบางกรวย

จํานวน 2,000,000 บาท

- ปรับปรุงฝาท่อระบายนําทีชํารุด  โดยเปลียนเป็นฝาเหล็กหล่อ ไม่น้อย
กว่า 120 บ่อ  จากจํานวนทีชํารุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 47 )

งานสวนสาธารณะ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยให้อยู่ในสภาพ
เดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น วัสดุต่างๆ  

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด  เชือก  วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 32,340,580 บาท
งบบุคลากร รวม 14,238,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,238,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 246,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล   
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,358,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 11,507,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 16,122,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 7,910,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี.-
- ค่าเช่าทีดินโฉนดเลขที 2846 เลขที 71 ตําบลวัดชลอ(บางโอ) อําเภอ
บางกรวย(บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี สําหรับใช้เป็นทีจอดรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยฯ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
- ค่าเช่าทีดินโฉนดเลขที 40815 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนือที
ประมาณ 1 ไร่ 30 ตารางวา และทีดินเลขที 838 หน้าสํารวจ 3668 ตําบล
วัดชลอ  โฉนดทีดินเลขที 40814 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  เนือที
ประมาณ 1 ไร่ รวมทีดิน 2 แปลง มีเนือทีดินประมาณ 2 ไร่ 30 ตาราง
วา สําหรับบริหารจัดการสิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวยและจัดเก็บ
พัสดุของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม                            
- ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูลของเทศบาลเมืองบางกรวย ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ เป็นต้น 
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  ของรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 2,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 90 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา  เงินช่วยเหลือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างทีต้องหาคดีอาญา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจคุณภาพนําในคูคลองในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย       ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจัดซือสารจุลินทรีย์ชีวภาพ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 93 )
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพือใช้ในการพัฒนา
ความสะอาดถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย เช่น เข่ง จอบ คราด ถุงบรรจุขยะ และวัสดุอืนๆทีจําเป็นในการ
ดําเนินกิจกรรม และเพือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนไม่ทิงขยะลง
บนถนน เป็นต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 91 )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 90 )

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 96 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด เครืองส่งโทรพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  รถยนต์  เรือยนต์  ฯลฯ
- ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  เช่น  วัสดุต่าง   ๆ

ค่าวัสดุ รวม 6,962,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เครือง
เขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่าน
ชาร์จ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา จานรอง ถาด มีด กระติกนําร้อนกระติกนําแข็ง ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ ตะปู สังกะสี ค้อน จอบ เหล็ก ท่อนํา รวมทังวัสดุอืนๆ ที
จําเป็น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อตและสกรู ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันแก๊สโซฮอล์ล นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่นใบมีด เชือก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มแถบบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสี หรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อ
เนือง ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้น
ได้ เช่น สายยางสําหรับดูดสิงปฏิกูล และสําหรับรถดูดท่อระบายนํา และ
วัสดุอืนๆ ทีจําเป็น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ และ
บริเวณทีดินจัดเป็นทีบริหารจัดการสิงแวดล้อมและจัดเก็บพัสดุของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

งบลงทุน รวม 1,980,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,980,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบกระบะเทท้าย จํานวน 1,980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 4 ลูกบาศก์หลา นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000
 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครืองปรับอากาศ
(งบประมาณตังไว้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า  141  )        

งานบําบัดนําเสีย รวม 25,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 25,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 25,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบฟืนฟูคุณภาพนําในคลอง จํานวน 25,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบฟืนฟูในพืนทีคลองในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย จํานวน  4  แห่ง 
ก่อสร้างระบบต้นแบบ
- ก่อสร้างระบบฟืนฟูคุณภาพนําในคลองหมู่บ้านทวีโรจน์ รองรับนําเสียไม่
น้อยกว่า 200 m3/d
- ก่อสร้างระบบฟืนฟูคุณภาพนําในคลองหมู่บ้านบรรจงนิเวศน์ รองรับนํา
เสียไม่น้อยกว่า 200 m3/d
- ก่อสร้างระบบฟืนฟูคุณภาพนําในคลองข้างสมชายคอนโดพัฒนา  รอง
รับ   นําเสียไม่น้อยกว่า 550 m3/d
- ก่อสร้างระบบฟืนฟูคุณภาพนําในคูคลองพระคุณพ่อพระคุณแม่ รอง
รับ     นําเสียไม่น้อยกว่า 200 m3/d
ติดตังระบบตรวจวัดคุณภาพนําระยะไกล 
-ติดตังเครืองวัดค่าออกซิเจนละลายนํา จํานวน 8 จุด ( 2 จุด ต่อระบบ 1
 แห่ง)
-ติดตังตรวจวัดค่าบีโอดี จํานวน 4 จุด ( 1 จุด ต่อระบบ 1 แห่ง)
-ติดตังระบบควบคุมและส่งสัญญาณระยะไกล
-ติดตังเครืองรับสัญญาณ
-อุปกรณ์ประกอบ
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า 94 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5,192,000 บาท
งบบุคลากร รวม 4,458,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,458,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,481,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล และจ่าย
เป็นเงินเพิมของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และ
หัวหน้าฝ่ายฯ ของกองสวัสดิการสังคม 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 563,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 672,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ  ทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีกําหนดไว้    

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
ทําวารสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
ธรรมเนียม  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  ฯลฯ  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ  เช่น  วัสดุ
ต่างๆ   
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ค่าวัสดุ รวม 319,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แบบพิมพ์ต่างๆ  หมึก
โรเนียว  เครืองเขียน  แผงกันห้อง และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จาน
รอง กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก หัว
เทียน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์/แถบแผ่นสําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์/เมาส์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านสือสารและโทรคมนาคมกองสวัสดิการ
สังคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการใช้บริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 61,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 61,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2
 เครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 149 )  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,810,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ และหนังสือสัง
การ    ทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 4,475,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกระจกหกด้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าของที
ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 186 )
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โครงการกลุ่มสตรีบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 109 )

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จัดฝึกอบรมหรือจัด
นิทรรศการ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าของ
รางวัล  ของขวัญของทีระลึก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
เช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าจ้างพิมพ์
บัตรคณะกรรมการและสมาชิก  ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 – 2562
  หน้า 109 )

โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 107 )

โครงการจัดตังชุมชนและเลือกตังคณะกรรมการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการเลือก
ตัง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจ้างพิมพ์บัตรคณะ
กรรมการชุมชนและทีปรึกษาชุมชน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 186 )    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  และ
จัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร/กรรมการ  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าของรางวัล  ของขวัญของที
ระลึก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าตอบ
แทนการแสดง  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรมและค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 125 )
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โครงการฝึกอาชีพคนพิการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้พิการ  เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 108 )

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าของรางวัล  ของ
ขวัญของทีระลึก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถาน
ที  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าจ้างพิมพ์บัตรคณะ
กรรมการและสมาชิก  ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 110 )
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  และจัดกิจกรรม
ต่างๆ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
เช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 106 ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าจ้างตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครือง
เสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 117 )     

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋า
เอกสาร  ค่าของสมนาคุณในการ   ดูงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจํา
เป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 116 )     
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โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชาคมในชุมชน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่ากระเป๋า
เอกสาร  ค่าของสมนาคุณในการ   ดูงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึก
อบรม  ค่าจ้างตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 183 )

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพชุมชน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
เช่า/ค่าบํารุงสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 115 )    

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน  ค่าจัด
อบรมผู้จัดเก็บ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 183 )   

งบเงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอบางกรวย (ศป.ปส.อ.บางกรวย)  ตามหนังสืออําเภอ
บางกรวย ที นบ 0218/1238  ลงวันที 7 มิถุนายน 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย  พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 126 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อาทิเช่น   ค่าชุดนักกีฬา  ค่าทําสนาม  ค่า
บํารุงสนาม  ค่าเช่าสนาม  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง  ค่า
ใช้จ่าย   ในพิธีเปิด - ปิด  ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล  โล่รางวัลและเหรียญรางวัล  เงิน
รางวัลการแข่งขัน      ค่าจ้างทําป้ายชือเทศบาล ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่า
อุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชนในเขตเทศบาลฯ  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น        ในการจัดงาน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 118 )
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โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  อาทิเช่น  ค่าชุดนักกีฬาร่วมแข่งขัน  ค่า
อุปกรณ์การเชียร์  ค่าเครืองแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทําผม  ค่าทําสนาม  ค่า
บํารุงสนาม  ค่าเช่าสนาม  ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองขยายเสียง  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัลและเหรียญรางวัล  เงินรางวัลการ
แข่งขัน  ค่าของทีระลึก  ค่าจ้างทําป้ายเทศบาล ฯลฯ  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าจ้างวงโยธวาทิตและขบวน
พาเหรด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ในการจัดงาน  ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 120 )
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าตกแต่งรถร่วมขบวนพาเหรด ค่า
เครืองแต่งกาย ค่าแต่งหน้า ทําผม ค่าทําสนาม  ค่าบํารุงสนาม  ค่าเช่า
สนาม  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
ปิด ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่า
ถ้วยรางวัล  โล่รางวัลและเหรียญรางวัล  เงินรางวัลการแข่งขัน  ค่าจ้างทํา
ป้ายเทศบาล ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าจ้างวง
โยธวาทิตและขบวนพาเหรด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ในการจัด
งาน  ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 119 )

โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าชุดนักกีฬา  ค่าทําสนาม  ค่าบํารุง
สนาม  ค่าเช่าสนาม  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง  ค่าใช้
จ่าย   ในพิธีเปิด - ปิด  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล  โล่รางวัลและเหรียญรางวัล  เงินรางวัลการ
แข่งขัน       ค่าจ้างทําป้ายชือเทศบาล ค่าจัดทําป้ายต่าง ๆ  ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน  ค่าจ้าง  วงโยธวาทิตและขบวนพาเหรด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 119 )
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสถานที  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดทํา
วุฒิบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
  หน้า 120 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,030,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าวัสดุตกแต่งกระทง  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  เงินรางวัลการประกวดและถ้วย
รางวัล  ค่ามหรสพและการแสดง  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ/ของทีระลึก  ค่าป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์  ค่าเครืองแต่งกาย  แต่งหน้า  ทําผม  ผู้เชิญรางวัลบน
เวที  และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 181 )
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือง
ดืม  และ      ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  เช่น ค่าภัตตาหารถวายพระ  ค่า
ดอกไม้ธูปเทียนเครืองไทยธรรม  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 182 )
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าอาหาร อาหารว่าง
และ      เครืองดืม  การแสดงพืนบ้านและค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  เช่น               ค่าภัตตาหารถวายพระ  ค่าดอกไม้ธูปเทียนเครือง
ไทยธรรม  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าของรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการรดนําขอพรผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าของขวัญ/ของ
รางวัลสําหรับผู้ร่วมประกวด  ค่าของขวัญ/ของชําร่วยสําหรับผู้สูงอายุที
ร่วมงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 182 )
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าตกแต่งรถต้นเทียน  ค่า
ตกแต่งเรือเทียน  ค่าเช่าเรือร่วมขบวน  ค่าต้นเทียน  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและ   เครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  ดอกไม้  ธูปเทียน  เครืองไทยธรรม  ค่าเช่าเครืองเสียงในพิธีทาง
ศาสนา       ค่าภัตตาหารถวายพระ  ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่า
ป้ายเทศบาล      และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560 - 2562
 หน้า 181 )

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,531,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,389,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,389,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 849,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 497,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบและ
หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ทีกําหนดไว้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบและหนังสือสังการทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ
เดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ฯลฯ  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น วัสดุต่าง ๆ

งบลงทุน รวม 46,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดไม่น้อย
กว่า 91 x 45 x 183  ซม จํานวน 2 ตู้
(งบประมาณตังไว้ตามราคาทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  134 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 35,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี 
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.1  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า  8 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHz
- มีหน่วยความจํา (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า  8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 b,g,n) 
และ Bluetooth  
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
  ประเภทติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน  1  ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน  1  ชุด
(งบประมาณตังไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2560-2562
  หน้า  134-135 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 78,513,160 บาท
งบกลาง รวม 78,513,160 บาท
งบกลาง รวม 78,513,160 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง     ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว
 9  ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว1507 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 จากค่าตอบแทนและค่าครองชีพ
สําหรับครูอาสา วุฒิปริญญาตรี 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 53,750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในแบบขันบันได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการ โดยผู้พิการหรือทุพพลภาพทุกรายมีสิทธิ
ได้รับเบียความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 โดยได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทัวไป ให้ผู้
ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบ
ทัง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559

สํารองจ่าย จํานวน 9,987,150 บาท
เพือจ่ายในกิจการทีงบประมาณทัวไปตังไว้ไม่พอจ่าย  หรือกิจการทีจําเป็น
ตามความเหมาะสม  หรือไม่ได้ตังงบประมาณไว้ และเพือจ่ายกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0313.4/ว
 667  ลงวันที 12 มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,645,030 บาท
-  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  445,030  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยคํานวณ
จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมายกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าว  ทังนีไม่เกินห้าแสนบาท  ซึงเทศบาลเมือง
บางกรวย มีรายรับจริง (ปีงบประมาณ  2557) ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภทเท่ากับ  267,012,837.81
  บาท  คํานวณร้อยละเศษหนึงส่วนหกเท่ากับ  445,021.39 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว3203 ลงวันที  4  ตุลาคม  2539
  อาทิเช่น  กรวยยาง , แผงกัน  ,  ป้ายเครืองหมายจราจร  ฯลฯ  สีตีเส้น
จราจรตามจุดต่าง  ๆ  ในเขตเทศบาล  อืน ๆ  จ่ายจากรายได้  ประเภทค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎจราจรทางบกก่อน   ทังจํานวน  หากมีความจําเป็นให้
ตังจ่ายจากรายได้ประเภทอืนได้ตามความเหมาะสมและประหยัด
-  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน  จํานวน 1,150,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน      ซึงเทศบาลต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการ
สาธารณสุข  ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยตังไว้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว. 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557 อัตราเหมาจ่าย 45 บาทต่อหัว
ประชากร (ประชากร      ณ เดือน มิถุนายน 2559 จํานวน 42,291
 คน x 45 บาท  งบประมาณ  กองทุนเท่ากับ 1,903,095 บาท เทศบาล
เมืองบางกรวยสมทบร้อยละ    60 ขึนไป เท่ากับจํานวนงบ
สมทบ 1,141,857 บาท ขึนไป)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 4,299,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน  ตามหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว
 40  ลงวันที 14 สิงหาคม 2558  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41  ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 ซึงเทศบาลเมืองบางกรวยประมาณ
การรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  เงินอุด
หนุนเท่ากับ 214,999,000 บาท  คํานวณร้อยละ 2 เท่า
กับ  4,299,980  บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 285,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  จํานวน  9  ราย 
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 236,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําทีลาออกจากราชการ หรือครบ
เกษียณอายุราชการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน   และจ่ายเป็นเงินก้อน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการ   ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552 
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236,000

100,000

1,645,030

450,000

1,520,000

53,750,000

4,299,980

9,987,150

6,240,000

285,000

351,000

3,563,640

513,000

1,429,920

351,000351,000

513,000

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 1,429,920

351,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
3,563,640

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบล

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บั

บ านาญ (ชคบ.)
285,000

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 6,240,000

ส ารองจา่ย 9,987,150

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ (กบท.)

4,299,980

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ 53,750,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,520,000

1,645,030

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 450,000

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 236,000

เงนิชว่ยพเิศษ 100,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

14,826,200 848,640 2,592,700 28,570,940

1,600

24,000 95,880 97,200 67,200 787,740

1,337,200 112,900 235,200 2,856,620

849,600 4,296,900 5,443,100 6,161,400 37,481,500

497,900 2,523,100 6,277,980

18,000 103,200 67,200 121,200 994,800

40,000 60,000 51,200 40,000 546,000

15,000

3,000 6,081,000

5,000 150,000 144,000 120,000 1,066,600

10,000 1,200,000 20,000 20,000 1,860,000

4,400,000 165,000 10,000 8,545,000

70,000

2,300,000 2,300,000

คา่ใชจ้า่ยการก าจดัขยะมลู

ฝอยใหแ้กอ่งค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดันนทบรีุ

3,770,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง

และพธีิการ
70,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 30,000 170,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ
10,000 350,000 250,000

5,000 6,073,000

คา่เชา่บา้น 40,000 72,000 535,600

103,200 582,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000 69,800 235,000

คา่เบีย้ประชุม 15,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ

อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

1,094,600 16,154,900

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 220,000 1,852,300 1,184,680

436,260

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000 621,420 525,900เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 563,000 4,818,700 4,921,700

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

ลูกจา้งประจ า
1,600

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200

งบบุคลากร

เงนิเดอืนพนกังาน 3,481,000

เงนิประจ าต าแหน่ง
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

20,000 155,000 67,000 246,000 1,938,000

3,000 3,000

5,000 6,000 3,000 15,000

60,000

50,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000 10,000

50,000 50,000

1,000,000 1,000,000

50,000 50,000

10,000

5,000

10,000

1,500,000

300,000 300,000

600,000 600,000

30,000 30,000

200,000 200,000
โครงการจดังานสืบสาน

ประเพณีวนัสงกรานต์

โครงการจดังานสืบสาน

ประเพณีวนัขึน้ปีใหม่

โครงการจดังานสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

โครงการจดังานวนัเด็ก

แหง่ชาติ

โครงการจดังานพธีิในวนั

ส าคญัตา่ง ๆ
1,500,000

โครงการจดัเก็บรายได้

เคลือ่นที่
10,000

โครงการจดัเก็บขอ้มลูคน

พกิาร
5,000

โครงการจดักจิกรรมวนัสตรี

สากล
10,000

โครงการคณุธรรมน าชีวติ

พอเพียงตามพระราชด าริ

โครงการคนืคลองสวยสูชุ่มชน

โครงการแขง่ขนักีฬารว่มกบั

หน่วยงานอืน่

โครงการแขง่ขนักีฬามวลชน

เฉลมิพระเกียรติ

โครงการกีฬาสนันิบาต

เทศบาลจงัหวดันนทบรีุ

โครงการกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน

โครงการกลุ่มสตรีบ าเพ็ญ

ประโยชน์
50,000

1,000

โครงการกระจกหกดา้น 60,000

1,250,000

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
60,000 140,000

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

200,000 200,000

50,000

30,000

30,000 30,000

100,000 100,000

20,000 20,000

30,000

20,000 20,000

100,000

150,000

50,000 50,000

100,000

20,000

100,000 100,000

15,000
โครงการฝึกอบรมดา้น

การจราจร
15,000

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาค

ฤดรูอ้น

โครงการเผยแพรใ่หค้วามรู้

เกีย่วกบัการช าระภาษีและ

คา่ธรรมเนียม

20,000

โครงการปั่นจกัรยานเพือ่

ส่งเสรมิสุขภาพและการ

ทอ่งเทีย่ว

100,000

โครงการป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่ในเขตเทศบาล

เมอืงบางกรวย

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ
150,000

โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิ
100,000

โครงการนิทรรศการวนั

สิง่แวดลอ้มโลก

โครงการนายกเทศมนตรี

พบปะเยีย่มเยียนประชาชน
30,000

โครงการตรวจรา้นอาหาร

มาตรฐานอาหารสะอาด

รสชาตอิรอ่ย (Clean food 

good taste)

โครงการชุมชนปลอดพษิ

สุนขับา้

โครงการจดัอบรมผูป้กครอง

เด็กเล็ก

โครงการจดัท าสติก๊เกอร์รบั

ช าระคา่ธรรมเนียมเก็บขยะ

มลูฝอย

30,000

โครงการจดัต ัง้ชุมชนและ

เลือกต ัง้คณะกรรมการชุมชน
50,000

โครงการจดังานสืบสาน

ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

200,000

300,000

700,000 700,000

50,000 50,000

100,000

100,000

700,000 700,000

1,000,000

50,000 50,000

1,500,000

300,000

300,000 300,000

1,500,000

50,000
โครงการพฒันาศกัยภาพ

ศนูย์พฒันาครอบครวัในชุมชน
50,000

โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูน้ าชุมชน
1,500,000

โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้ม

โครงการพฒันาศกัยภาพคน

พกิาร
300,000

โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่ม

สตรีพฒันาเมอืงบางกรวย
1,500,000

โครงการพฒันารกัษาความ

สะอาดในชุมชน (BCD 

ชุมชน)

โครงการพฒันาบคุลากร 1,000,000

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติ

ผูสู้งอายุครบวงจร

โครงการพฒันาการเมอืงการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็น

ประมขุ

100,000

โครงการฝึกอาชีพคนพกิาร 100,000

โครงการฝึกอาชีพแกเ่ด็กดอ้ย

โอกาส

โครงการฝึกอบรมพฒันา

ผูท้ าหน้าทีด่แูลสุขภาพใน

ชุมชน

โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)

300,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน

การป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

200,000ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

50,000 50,000

100,000

30,000

100,000 100,000

30,000

100,000

1,730,100 1,730,100

500,000

100,000

300,000

50,000 50,000

800,000 800,000

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ก าจดัขยะมลูฝอยแบบมสี่วน

รว่ม

โครงการอบรมเจา้หน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการ

เหตรุ าคาญ

โครงการอบรมการใชง้าน

คอมพวิเตอร์ส าหรบัพนกังาน

เทศบาลและผูบ้รหิาร

300,000

โครงการส ารวจและจดัเก็บ

ขอ้มลูพ้ืนฐานในการจดัท า

แผนพฒันาของเทศบาล

100,000

โครงการสรา้งงานสรา้ง

อาชีพชุมชน
500,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

โครงการสนบัสนุนการจดัท า

แผนชุมชน
100,000

โครงการส่งเสรมิคณุธรรม

และจรยิธรรมบคุลากรใน

องค์กรเทศบาลเมอืงบางกรวย

30,000

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

นอกหอ้งเรียน

โครงการวนัเทศบาล 30,000

โครงการราชการไทยโปรง่ใส

 รว่มกนัตา้นคอรบัช ั่น
100,000

โครงการรณรงค์ป้องกนั

เอดส์และโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

50,000 50,000

300,000

250,000 250,000

70,000 70,000

50,000 50,000

20,000 3,000,000 350,000 180,000 5,520,000

155,000 10,000 295,000

1,100,000 38,000 30,000 1,923,000

280,000 280,000 200,000 1,940,000

1,002,000 13,000 20,000 1,211,000

5,470,000 155,000 35,000 6,520,000

900,000

810,000 100,000 70,000 1,294,000

1,200,000 500 1,200,500

2,734,500 2,734,500

200,000 30,000 230,000

1,150,000 21,000 20,000 1,276,000วสัดกุอ่สรา้ง 60,000 25,000

วสัดกุารเกษตร

คา่อาหารเสรมิ (นม)

52,000 260,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

230,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 900,000

970,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,000 60,000 115,000

วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 15,000 650,000 90,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 130,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 150,000 60,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000 600,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 2,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 150,000 1,300,000 520,000

โครงการอบรมอาสาสมคัร

พทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม

โครงการอบรมสงัคมแหง่การ

เรียนรูสู้อ่าเซียน

โครงการอบรมและพฒันาคน

เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา

โครงการอบรม

ภาษาตา่งประเทศเพือ่รองรบั

 AEC

300,000

โครงการอบรมผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารและแผงลอย

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

10,500 8,000 3,500 50,500

250,000 130,000 170,000 1,579,000

31,000 300 37,000

20,000 20,000

8,000 18,000 8,500 288,500

20,000 332,000

220,000 350,000 2,578,000

250,000

2,000 15,000 6,000 170,000

18,000 18,000

10,000 10,000

12,000 12,000

6,000 6,000

180,000 180,000

250,000 250,000

32,000 32,000

10,000 10,000

88,000
เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 

36,000 บทีียู
88,000

เครือ่งโทรศพัท์ส านกังาน 

แบบมสีาย

เครือ่งท าลายเอกสาร

เครือ่งถา่ยเอกสารระบบ

ดจิติอล

เครือ่งถา่ยเอกสารขาว - ด า

เกา้อี้หุม้หนงัพีวีซี

เกา้อี้ส านกังาน หุม้ดว้ยหนงั

127,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ปฏบิตังิานแบบมลีอ้เลือ่น

เกา้อี้ส านกังาน หุม้ดว้ยผา้

1,800,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 250,000

238,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 120,000 192,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม
8,000 8,000

คา่ไฟฟ้า 208,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 15,000 5,000

วสัดกุารศกึษา

วสัดอุืน่ 5,500 200

วสัดสุ านกังาน 120,000 35,000 874,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,000 11,500 16,000

ค่าวสัดุ

งบด าเนินงาน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

23,000

33,000

28,000 28,000

66,000 66,000

46,000

352,000

8,000 16,000

12,000

50,000 100,000

8,000 8,000

50,000

6,500

12,000

11,000 11,000
ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 

บานประตู

ตูล็้อกเกอร์ 12,000

ตูบ้านเลือ่นกระจกสูง 6,500

ตูเ้ก็บเอกสาร 50,000

ช ัน้เก็บของ จ านวน 30 ชอ่ง

เครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบั

พ้ืนทีข่นาดไมน้่อยกวา่ 42 

ตารางเมตร

50,000

เครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบั

พ้ืนทีข่นาดไมน้่อยกวา่ 20 

ตารางเมตร

12,000

เครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบั

พ้ืนทีข่นาดไมน้่อยกวา่ 15 

ตารางเมตร

8,000

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 บทีียู

352,000

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 13,000 บทีียู

46,000

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยก

ส่วน ขนาด 24,000 บทีียู

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยก

ส่วน ขนาด 18,000 บทีียู

เครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไม่

น้อยกวา่ 24,000 บทีียู
33,000

เครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไม่

น้อยกวา่ 13,000 บทีียู
23,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

39,000 39,000

5,000 5,000

9,000

15,000 15,000

10,000 10,000

20,000

1,400

61,600 215,600

35,800

35,800 35,800

30,800 30,800

9,600

51,000 51,000

6,400

16,000 16,000

19,500
อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2

 Switch)
19,500

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 6,400

เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว

ด า

9,600

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 

ส าหรบังานส านกังาน

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ 

ส าหรบังานประมวลผล

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 

ส าหรบังานประมวลผล
35,800

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

งานส านกังาน
61,600 92,400

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รถเข็นเหล็กอเนกประสงค์ 1,400

ทีเ่ก็บระวางแผนที่ 20,000

โตะ๊วางคอมพวิเตอร์

โตะ๊ท างานเหล็กพรอ้มกระจก

ตูอ้เนกประสงค์ 3 บานเปิด 9,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่น

กระจก

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนิดบาน

เลือ่นทบึ

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

87,000

21,000 21,000

15,000 15,000

25,000 25,000

10,000 10,000

320,000 320,000

1,300,000 1,300,000

10,000

11,000

120,000

400,000 400,000

30,000 30,000

1,980,000 1,980,000
รถยนต์บรรทุกดเีซลแบบ

กระบะเททา้ย

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

นั่งรา้นเหล็ก

ครุภณัฑ์อืน่

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

วทิยุสือ่สารประจ าสถานี 120,000

โทรโขง่แบบคาดเอว 11,000

ชุดล าโพงเสียงกลาง 10,000

โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่

น้อยกวา่ 50 วตัต์

โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่

น้อยกวา่ 36 วตัต์

เครือ่งเลน่ DVD

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ตูเ้ย็น

เครือ่งท าน ้าเย็น แบบตอ่ทอ่

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

เครือ่งตบดนิ

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้

สาย (Access Point) แบบที่

 1

87,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

10,000 10,000

65,000

13,000 47,000

88,000 88,000

20,000

1,150,000

50,000 50,000

1,000,000 1,000,000

400,000 400,000

โครงการกอ่สรา้ง ทอ่ระบาย

น ้า บอ่พกั รางวี บรเิวณ

หมูบ่า้นสมชาย จากบรเิวณ

สะพานคลองวดัจนัทร์ ถงึ

แยกสมชาย ซอย 1

โครงการชดเชยคา่งาน

สิง่กอ่สรา้ง แบบปรบัราคาได้

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

คา่ชดเชยผลอาสนิ

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งดาดคลอง

ตวัยู ชุมชนวดัลุ่มคงคาราม

ชุดผจญเพลงิ 1,150,000

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

เครือ่งวดัระยะทางดว้ยเลเซอร์ 20,000

เครือ่งวดัระยะทาง

ครุภณัฑ์ส ารวจ

โทรทศัน์ แอล อี ด ี(LED TV) 34,000

เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 65,000

กลอ้งถา่ยภาพนิ่งระบบดจิติอล

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

500,000 500,000

1,300,000 1,300,000

700,000 700,000

2,500,000 2,500,000

9,700,000 9,700,000

25,000,000 25,000,000

230,000 230,000

500,000 500,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการตดิต ัง้ป้ายจราจร 

ป้ายบอกทาง ภายในเขต

เทศบาลเมอืงบางกรวย

โครงการกอ่สรา้งสะพาน

ทางเดนิเทา้ ค.ส.ล. (บรเิวณ

ชุมชนวดัทา่บางสีทอง) หมู ่

10 ต าบลวดัชลอ

โครงการกอ่สรา้งระบบฟ้ืนฟู

คณุภาพน ้าในคลอง

โครงการกอ่สรา้งถนนซอย

โรงหลอ่ หลงัหมูบ่า้นสมชาย 

หมูท่ี ่5, 6 ต าบลบางกรวย

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.

 พรอ้มบอ่พกัรางวี,ทอ่ระบาย

น ้า บรเิวณ ซอยประมวญสุข 

(เทดิพระเกียรต ิ3) หมู ่5 

ต าบลวดัชลอ

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.

 พรอ้มทอ่ระบายน ้ารางวี,บอ่

พกั บรเิวณ ซอยชา่งอาวุธ 

(ตรงขา้มวดัจนัทร์) ม.6 

ต าบลบางกรวย

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.

 พรอ้ม ทอ่ระบายน ้า , บอ่พกั

,รางวี บรเิวณหมูบ่า้นศรี

บณัฑติ 3 หมู ่6 ต าบลบาง

กรวย

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.

 พรอ้มทอ่ระบายน ้า,รางวี,

บอ่พกั บรเิวณซอย ส.ภาณุ

รงัษี ซ.1 (ชว่ง 2) ม.9  

ต าบลบางกรวย

งบลงทุน
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รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป

3,100,000 3,100,000

15,700,000 15,700,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000

51,000

40,000

3,364,000 3,689,000

1,531,300 1,300,000 115,929,980 12,197,340 19,577,400 309,000,000รวม 78,513,160 10,002,000 15,273,820 54,675,000

51,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่
40,000

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 325,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจา่ยอืน่

โครงการปรบัปรุงหอ้งสุขา

ส านกังานเทศบาลเมอืงบาง

กรวย

2,000,000

โครงการปรบัปรุงฝาทอ่

ระบายน ้าภายในเขตเทศบาล

เมอืงบางกรวย ต าบลวดัชลอ 

และ ต าบลบางกรวย

โครงการปรบัปรุงโป๊ะทา่เทียบ

เรือ บรเิวณตรงขา้มอ าเภอ

บางกรวยรมิคลองบางกอก

น้อย ต าบลวดัชลอ

โครงการปรบัปรุงถนน

หมูบ่า้น ส. ภานุรงัษี หมูท่ี ่7,

 8 , 9 , ต าบลบางกรวย

โครงการปรบัปรุงถนนชุมชน

วดัลุ่มคงคาราม จากบรเิวณ

ปากทางคอนโดนิรนัดร์ถงึซุม้

วดัลุ่มคงคาราม

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน
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