




เทศบาลเมืองบางกรวย
เขต/อําเภอ บางกรวย    จังหวัดนนทบุรี
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99 หมู3  ซอย-  ถนนบางกรวย-จงถนอม  แขวง/ตําบล วัดชลอ
  เขต/อําเภอ บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130

พื้นที่ 8.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 42,565 คน
ชาย 19,621 คน

หญิง 22,944 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางกรวย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองบางกรวยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมือง
บางกรวย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,121,449,536.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,532,962,553.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 214,104,146.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 42 โครงการ รวม 
46,346,155.77 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 94 โครงการ รวม 88,742,678.05 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 352,703,868.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,632,385.97 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,093,870.44 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 6,780,344.87 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 69,369.22 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 222,572,645.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 112,555,252.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 165,648.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 221,768,732.04 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง จํานวน 88,790,414.57 บาท

งบบุคลากร จํานวน 79,037,533.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 45,362,049.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,344,513.06 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,037,860.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 1,196,362.26 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 165,648.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 17,643,823.42 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 5,632,385.97 5,700,000.00 31,300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

5,093,870.44 5,196,700.00 5,223,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,780,344.87 7,000,500.00 5,000,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,369.22 120,300.00 140,100.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 17,575,970.50 18,027,500.00 41,673,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00

รวม 352,703,868.18 336,600,000.00 368,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 88,790,414.57 117,896,100.00 125,557,500.00

งบบุคลากร 79,037,533.00 103,551,100.00 104,988,500.00

งบดําเนินงาน 45,362,049.15 73,051,900.00 79,130,700.00

งบลงทุน 4,344,513.06 38,929,900.00 55,425,300.00

งบเงินอุดหนุน 3,037,860.00 3,171,000.00 2,898,000.00

งบรายจ่ายอื่น 1,196,362.26 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 221,768,732.04 336,600,000.00 368,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 66,839,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,648,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 25,798,000

แผนงานสาธารณสุข 14,757,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,592,000

แผนงานเคหะและชุมชน 36,718,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,039,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,248,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 64,800,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 125,557,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 368,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 125,557,500 125,557,500
    งบกลาง 125,557,500 125,557,500

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม

งบบุคลากร 20,651,700 5,607,500 11,510,600 249,300 710,000 38,729,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,155,000 0 0 0 0 6,155,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,496,700 5,607,500 11,510,600 249,300 710,000 32,574,100

งบดําเนินงาน 19,166,500 2,390,600 2,329,000 209,000 3,460,000 27,555,100
    ค่าตอบแทน 7,292,000 420,100 1,092,000 49,000 0 8,853,100

    ค่าใช้สอย 6,215,000 1,178,000 516,000 30,000 2,750,000 10,689,000

    ค่าวัสดุ 2,507,500 792,500 676,000 130,000 340,000 4,446,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,152,000 0 45,000 0 370,000 3,567,000

งบลงทุน 356,100 0 104,500 94,800 0 555,400
    ค่าครุภัณฑ์ 356,100 0 104,500 94,800 0 555,400

รวม 40,174,300 7,998,100 13,944,100 553,100 4,170,000 66,839,600

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 2,614,200 7,694,300 10,308,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,614,200 7,694,300 10,308,500

งบดําเนินงาน 1,788,500 5,099,500 6,888,000
    ค่าตอบแทน 348,000 140,000 488,000

    ค่าใช้สอย 369,000 2,325,000 2,694,000

    ค่าวัสดุ 615,500 1,966,500 2,582,000

    ค่าสาธารณูปโภค 456,000 668,000 1,124,000

งบลงทุน 0 2,452,000 2,452,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,452,000 2,452,000

รวม 4,402,700 15,245,800 19,648,500

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,117,300 7,137,100 986,900 10,241,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,117,300 7,137,100 986,900 10,241,300

งบดําเนินงาน 1,013,000 9,929,100 237,000 11,179,100
    ค่าตอบแทน 307,000 138,000 7,000 452,000

    ค่าใช้สอย 360,000 5,809,400 220,000 6,389,400

    ค่าวัสดุ 344,000 2,962,700 10,000 3,316,700

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 1,019,000 0 1,021,000

งบลงทุน 850,000 594,300 35,300 1,479,600
    ค่าครุภัณฑ์ 850,000 594,300 35,300 1,479,600

งบเงินอุดหนุน 0 2,898,000 0 2,898,000
    เงินอุดหนุน 0 2,898,000 0 2,898,000

รวม 3,980,300 20,558,500 1,259,200 25,798,000

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 3,637,600 3,870,000 2,798,000 10,305,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,637,600 3,870,000 2,798,000 10,305,600

งบดําเนินงาน 698,500 2,531,500 941,500 4,171,500
    ค่าตอบแทน 163,000 141,000 73,000 377,000

    ค่าใช้สอย 156,000 1,964,000 334,000 2,454,000

    ค่าวัสดุ 379,500 426,500 354,500 1,160,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 180,000 180,000

งบลงทุน 0 0 280,000 280,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 280,000 280,000

รวม 4,336,100 6,401,500 4,019,500 14,757,100

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,241,800 2,241,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,241,800 2,241,800

งบดําเนินงาน 2,350,200 2,350,200
    ค่าตอบแทน 30,200 30,200

    ค่าใช้สอย 2,320,000 2,320,000

รวม 4,592,000 4,592,000

หน้า : 6/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 848,000 15,528,200 16,376,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 848,000 15,528,200 16,376,200

งบดําเนินงาน 280,000 15,062,000 15,342,000
    ค่าใช้สอย 100,000 7,065,000 7,165,000

    ค่าวัสดุ 180,000 6,933,000 7,113,000

    ค่าตอบแทน 0 1,004,000 1,004,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

งบลงทุน 0 5,000,000 5,000,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,000,000 5,000,000

รวม 1,128,000 35,590,200 36,718,200

หน้า : 7/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 685,100 2,589,000 3,274,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 685,100 2,589,000 3,274,100

งบดําเนินงาน 448,500 2,286,800 2,735,300
    ค่าใช้สอย 163,000 2,089,000 2,252,000

    ค่าวัสดุ 272,500 0 272,500

    ค่าสาธารณูปโภค 13,000 0 13,000

    ค่าตอบแทน 0 197,800 197,800

งบลงทุน 1,030,000 0 1,030,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,030,000 0 1,030,000

รวม 2,163,600 4,875,800 7,039,400

หน้า : 8/10
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 1,125,900 1,125,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,125,900 1,125,900

งบดําเนินงาน 325,000 798,000 1,123,000
    ค่าใช้สอย 235,000 756,000 991,000

    ค่าวัสดุ 70,000 40,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

    ค่าตอบแทน 0 2,000 2,000

รวม 325,000 1,923,900 2,248,900

หน้า : 9/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,536,900 8,849,100 12,386,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,536,900 8,849,100 12,386,000

งบดําเนินงาน 2,954,000 4,832,500 7,786,500
    ค่าตอบแทน 1,638,000 217,000 1,855,000

    ค่าใช้สอย 660,000 1,550,000 2,210,000

    ค่าวัสดุ 576,000 2,315,500 2,891,500

    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 750,000 830,000

งบลงทุน 272,800 44,355,500 44,628,300
    ค่าครุภัณฑ์ 272,800 4,305,500 4,578,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 40,050,000 40,050,000

รวม 6,763,700 58,037,100 64,800,800

หน้า : 10/10
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 88,233.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 1,533.30 988.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4,201,709.84 4,344,648.97 4,500,000.00 566.67 % 30,000,000.00
     ภาษีป้าย 967,377.00 1,286,749.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,258,853.14 5,632,385.97 5,700,000.00 31,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 15,229.00 15,830.40 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 3,423,860.00 3,660,360.00 3,500,000.00 8.57 % 3,800,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 197,850.00 177,650.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 309,320.00 111,890.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 496,850.00 145,350.00 300,000.00 -73.33 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 125,792.10 103,308.30 50,000.00 140.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,540.00 6,850.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 9,800.00 261,200.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 78,600.00 48,800.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 257,639.34 496,791.74 100,000.00 -82.00 % 18,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 12,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

647,800.00 30,500.00 550,000.00 3.64 % 570,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

232,000.00 17,700.00 194,500.00 -7.46 % 180,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 26,000.00 2,000.00 28,000.00 0.00 % 28,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,310.00 5,340.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 430.00 100.00 200.00 -50.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,839,020.44 5,093,870.44 5,196,700.00 5,223,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 11,985,128.91 6,780,344.87 7,000,000.00 -28.57 % 5,000,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 11,985,128.91 6,780,344.87 7,000,500.00 5,000,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 845.00 98.00 300.00 -66.67 % 100.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 78,400.00 35,100.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 14,844.20 34,171.22 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,089.20 69,369.22 120,300.00 140,100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,900.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,900.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,357,394.78 1,375,885.54 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 73,074,006.69 70,056,624.54 70,000,000.00 2.86 % 72,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 50,566,063.55 55,208,999.90 50,000,000.00 32.00 % 66,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,991,214.99 8,351,892.99 8,000,000.00 -37.50 % 5,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 32,698,560.44 34,977,928.96 35,000,000.00 0.00 % 35,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 268,701.40 292,557.56 240,000.00 0.00 % 240,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 289,664.54 192,811.19 170,000.00 64.71 % 280,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

59,392,066.00 52,115,945.00 48,000,000.00 -16.67 % 40,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 224,637,672.39 222,572,645.68 212,810,000.00 219,920,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 110,311,128.00 112,555,252.00 105,762,500.00 0.61 % 106,406,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 110,311,128.00 112,555,252.00 105,762,500.00 106,406,300.00
รวมทุกหมวด 358,129,792.08 352,703,868.18 336,600,000.00 368,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 368,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 31,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ที่อยูในขายต้องชําระภาษี 

ภาษีป้าย จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ที่อยูในขายต้องชําระ
ภาษี และใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,223,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท

โดยประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ   

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 180,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ   

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 150,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 80,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 120,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ  ซึ่งเก็บจากคา
ตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  คาใบรับรอง คาใบ
แทน คาใบอนุญาตหรือใบรับรองการตอใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับจริง 

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณตามที่คาดวาจะได้รับคาธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่  คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 18,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 570,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 180,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 28,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดวาจะได้รับของปที่
ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,000,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 5,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.ของปที่ผาน
มา              

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 140,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับที่คาดวาจะได้รับจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับที่คาดวาจะได้รับจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ 

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 219,920,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,400,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 72,000,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 66,000,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 35,000,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 240,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 280,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 40,000,000 บาท

คําชี้แจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับของปที่
ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 106,406,300 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 106,406,300 บาท

คําชี้แจง   โดยประมาณการตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  จากสํานักงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:15:22 หน้า : 5/5
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,276,882 960,493 1,800,000 0 % 1,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 55,513 59,893 110,000 9.09 % 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60,732,400 63,921,600 69,000,000 3.62 % 71,500,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 7,185,600 7,894,400 9,310,800 -3.34 % 9,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 448,500 491,500 540,000 5.56 % 570,000

เงินสํารองจาย 146,835 3,576,276.57 13,473,684 128.72 % 30,817,592

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 6,925,116 13.32 % 7,847,808

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 300,000 0 % 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 1,110,000 35.14 % 1,500,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย    จังหวัดนนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 1/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น

1,500,000 1,500,000 1,100,000 0 % 1,100,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง 0 0 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

501,687.66 100,000 414,000 -3.31 % 400,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

5,271,880 7,726,770 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 292,144 289,584 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 888,685 2,202,098 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมงบกลาง 78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
รวมงบกลาง 78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
รวมงบกลาง 78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500

รวมแผนงานงบกลาง 78,300,126.66 88,790,414.57 104,684,600 125,557,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

1,765,800 1,034,254 1,430,000 0 % 1,430,000

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 263,250 -100 % 0

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 390,000 249,111 351,000 0 % 351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 390,000 249,111 87,750 300 % 351,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

566,400 264,600 459,000 0 % 459,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

3,932,280 2,759,268 3,564,000 0 % 3,564,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,044,480 4,556,344 6,155,000 6,155,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 6,675,622 6,590,021 8,482,500 15.95 % 9,835,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

331,760 220,496 431,400 -9.87 % 388,800

เงินประจําตําแหนง 343,100 247,885 449,800 -1.56 % 442,800

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 3/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างลูกจ้างประจํา 535,860 286,740 306,400 7.05 % 328,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,043,524 2,195,381 3,127,900 6.09 % 3,318,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 116,600 132,231 194,700 -5.65 % 183,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,046,466 9,672,754 12,992,700 14,496,700
รวมงบบุคลากร 17,090,946 14,229,098 19,147,700 20,651,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,500 983,926 6,200,000 5.16 % 6,520,000

คาเบี้ยประชุม 7,500 9,750 31,000 45.81 % 45,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 203,535 130,200 155,000 3.23 % 160,000

คาเชาบ้าน 363,400 342,296 421,600 8.16 % 456,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 90,900 21.89 % 110,800

รวมค่าตอบแทน 665,675 1,546,912 6,898,500 7,292,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,878,025.68 2,039,831.31 3,860,100 9.58 % 4,230,000

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 16,782.56 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,190 26,260 130,000 -61.54 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,152 71,280 70,000 0 % 70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล 

0 1,343,249.5 0 0 % 0

คาใช้จายอื่น ๆ 3,000 3,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 204,500 -11.98 % 180,000

โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญตาง ๆ 68,008 208,732 350,000 -28.57 % 250,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประกวดสํานักทะเบียนดีเดน

0 0 0 100 % 35,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประกวดสํานักทะเบียนดีเดน

23,600 0 0 0 % 0

โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน

48,400 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 203,290 0 330,000 51.52 % 500,000

โครงการพิธีเปิดสถานธนานุบาล 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล 0 0 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 5/97

31



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย

6,050 4,475 12,000 25 % 15,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
ความโปรงใสเพื่อตอต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมบุคลากรดีเดน 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทอง
เที่ยว

100,000 97,500 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมภาษาตางประเทศสําหรับเจ้า
หน้าที่เทศบาล

76,720 0 80,000 -100 % 0

โครงการอบรมภาษาตางประเทศสําหรับ
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 646,369.75 109,935.3 500,000 -10 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 3,149,805.43 3,921,045.67 5,876,600 6,215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 592,869.8 496,720 1,523,000 -37.62 % 950,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,146 33,261 225,000 -75.56 % 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 213,590 254,964.5 455,000 13.19 % 515,000

วัสดุกอสร้าง 22,309.5 89,753.85 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,600 14,400 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,072.6 41,803.6 140,000 0 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -30 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 394,568.92 377,233.4 700,000 -2.86 % 680,000

วัสดุอื่น 0 0 6,500 -92.31 % 500

รวมค่าวัสดุ 1,361,156.82 1,308,136.35 3,219,500 2,507,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,432,606.83 1,381,838.95 2,100,000 14.29 % 2,400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 85,494.58 94,201.45 150,000 0 % 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 51,693.98 42,534.87 90,000 0 % 90,000

คาบริการไปรษณีย์ 606,861.8 232,609 500,000 0 % 500,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,176,657.19 1,751,184.27 2,840,000 3,152,000
รวมงบดําเนินงาน 7,353,294.44 8,527,278.29 18,834,600 19,166,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 24,000 -100 % 0

เก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 12,500

เก้าอี้สํานักงาน 4,996.9 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องโทรศัพท์ 0 3,380 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 0 0 92,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  0 64,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 35,845 0 0 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 0 0 0 100 % 60,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 3 
ฟุต 

0 0 13,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 4 
ฟุต

0 0 15,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจกลางทึบ ขนาดไม
น้อยกวา 4 ฟุต

0 0 30,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 5,700 -100 % 0

ตู้เหล็กรางเลื่อนเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 130,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต 4,975.5 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต 0 0 6,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต 0 0 19,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 8/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะประชุมไม้ 0 0 0 100 % 18,000

โต๊ะพับ 0 18,500 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์กลาส 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์พื้นโฟเมก้า 0 0 0 100 % 15,000

โทรศัพท์สํานักงาน 0 0 9,000 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงานชนิดไร้สาย 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมกระแสไฟฟ้า
และอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าหลัก 

243,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000 20,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 98,400 -66.67 % 32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 45,800 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 9/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 7,498.56 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ IP Phone เทศบาลเมือง
บางกรวย

0 0 397,000 -100 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0 1,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 327,577.4 129,178.56 947,500 356,100
รวมงบลงทุน 327,577.4 129,178.56 947,500 356,100

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

25,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 24,796,817.84 22,885,554.85 38,929,800 40,174,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,008,636 3,914,766 3,890,000 8.94 % 4,237,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

10,838 67,200 67,200 0 % 67,200

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 10/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 57,338 127,200 145,200 -28.93 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 292,500 6.77 % 312,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 858,901 907,800 854,900 -0.46 % 851,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,913 16,500 19,900 80.9 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,216,906 5,306,946 5,269,700 5,607,500
รวมงบบุคลากร 4,216,906 5,306,946 5,269,700 5,607,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 20,100 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 133.33 % 70,000

คาเชาบ้าน 61,412 177,000 276,000 -6.52 % 258,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 84,800 8.61 % 92,100

รวมค่าตอบแทน 116,012 224,000 390,800 420,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,136,381 474,670 778,000 0 % 778,000

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 6,490.42 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,400 3,395 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 11/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 66,848 82,460 30,000 66.67 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

74,150 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 102,700.74 179,052.71 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,386,479.74 746,068.13 1,258,000 1,178,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 543,617.3 163,120.6 450,000 22.22 % 550,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,677.5 10,107.5 27,000 -25.93 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,691.6 13,964.2 25,000 168 % 67,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,176.8 48,599.4 160,000 -25 % 120,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 704,163.2 235,791.7 698,000 792,500

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 12/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 5,819.73 4,891.34 2,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 163,068 152,796 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 168,887.73 157,687.34 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,375,542.67 1,363,547.17 2,348,800 2,390,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 14,400 18,000 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงาน 3,990 0 0 0 % 0

โทรศัพท์สํานักงานชนิดไร้สาย 0 0 5,500 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงานแบบไร้สาย  7,170 0 0 0 % 0

รถเข็น 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

63,023 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 97,423.5 32,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,383 2,500 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 103,522.5 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 13/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โปรแกรมป้องกันไวรัสสําหรับองค์กร 122,156.55 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 301,146.05 153,222.5 27,500 0
รวมงบลงทุน 301,146.05 153,222.5 27,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 6,893,594.72 6,823,715.67 7,646,000 7,998,100
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,330,241 5,231,637 6,831,000 12.59 % 7,691,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

45,772 82,170 79,900 0.13 % 80,000

เงินประจําตําแหนง 34,800 85,200 121,200 0 % 121,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 586,980 310,260 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,307,860 2,727,614 3,255,300 1.45 % 3,302,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 255,832 294,093 400,000 -21.03 % 315,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,561,485 8,730,974 10,687,400 11,510,600
รวมงบบุคลากร 8,561,485 8,730,974 10,687,400 11,510,600

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 14/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 63,200 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 731,250 691,160 600,000 -66.67 % 200,000

คาเชาบ้าน 310,700 337,264 660,000 10.91 % 732,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 1,066,150 1,125,124 1,400,000 1,092,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,293.46 0 25,000 -80 % 5,000

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์รับชําระคา
ธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

0 30,000 30,000 66.67 % 50,000

โครงการเผยแพรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม

0 7,500 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 210,622 72,620 110,000 -54.55 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 15/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 290,000 -31.03 % 200,000

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์รับชําระคา
ธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

30,000 0 0 0 % 0

โครงการเผยแพรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม

127,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 131,861.55 157,306.65 200,000 -10 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 503,277.01 267,426.65 686,000 516,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 307,847 201,303 400,000 -37.5 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,951 2,862 11,000 -54.55 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 18,000 -44.44 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,800 15,000 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,998.4 23,123.2 50,000 60 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 500 0 % 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 271,405.5 318,271.5 500,000 -40 % 300,000

วัสดุอื่น 0 0 500 0 % 500

รวมค่าวัสดุ 630,001.9 560,559.7 1,020,000 676,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 7,386.21 6,602.97 10,000 -50 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 16/97
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,385.46 39,168.44 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 48,771.67 45,771.41 50,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 2,248,200.58 1,998,881.76 3,156,000 2,329,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -75 % 2,500

เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน 14,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 11,800 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์สํานักงานแบบไร้สาย 0 12,000 0 0 % 0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 29,000 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 40 ชอง  6,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  4,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 27,600 -51.45 % 13,400

โต๊ะทํางานเหล็ก  9,512.3 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก สําหรับ
พนักงาน

29,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 76,000 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 183,200 0 100 % 45,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 196,799.98 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

45,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

6,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,999.96 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 375,812.24 286,200 891,600 104,500
รวมงบลงทุน 375,812.24 286,200 891,600 104,500

รวมงานบริหารงานคลัง 11,185,497.82 11,016,055.76 14,735,000 13,944,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 249,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 249,300
รวมงบบุคลากร 0 0 0 249,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 19/97

45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 209,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานผสม 0 0 0 100 % 5,500

ตู้เหล็กบานเปิด2บาน 0 0 0 100 % 3,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะวางเครื่องพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 38,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 0 100 % 26,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 94,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 0 0 0 94,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 553,100

งานสารสนเทศ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 627,000 6.54 % 668,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 669,000 710,000
รวมงบบุคลากร 0 0 669,000 710,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,286,000 71.07 % 2,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 0 100,000 200 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 300 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,506,000 2,750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 214,000 40.19 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 284,000 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 150,000 0 % 150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 120,000 83.33 % 220,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 270,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,060,000 3,460,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 45,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

0 0 252,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ชอง

0 0 110,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 81,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 491,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 491,300 0

รวมงานสารสนเทศ 0 0 3,220,300 4,170,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 42,875,910.38 40,725,326.28 64,531,100 66,839,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 282,540 302,640 324,000 7.87 % 349,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,070,760 1,124,853 1,164,700 -26.57 % 855,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 2,565 55,500 -33.33 % 37,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,106,760 1,037,768 1,226,800 0.46 % 1,232,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 132,000 119,395 139,700 0.21 % 140,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,592,060 2,587,221 2,910,700 2,614,200
รวมงบบุคลากร 2,592,060 2,587,221 2,910,700 2,614,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 282,500 229,400 300,000 0 % 300,000

คาเชาบ้าน 44,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 326,500 277,400 353,000 348,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,409.86 3,400 43,000 0 % 43,000

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 21,018.94 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -80 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร 15,220 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,341.29 129,551.86 100,000 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 72,971.15 153,970.8 173,000 369,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,351 21,691 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,275.1 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,991 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 46,659.8 0 40,000 50 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 145,620 81,500 207,000 69.08 % 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,619.4 19,910.5 100,000 -30 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,850 11,250 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,720.36 49,969 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -90 % 500

รวมค่าวัสดุ 363,811.56 189,595.6 497,000 615,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 146,111.03 399,904.18 500,000 -16 % 420,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,976 17,976 36,000 0 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 164,087.03 417,880.18 541,000 456,000
รวมงบดําเนินงาน 927,369.74 1,038,846.58 1,564,000 1,788,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย 0 0 84,000 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 0 0 24,000 -100 % 0

โต๊ะเคาน์เตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงานของงานเทศกิจ

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 86,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,000 0 143,000 0
รวมงบลงทุน 86,000 0 143,000 0

รวมงานเทศกิจ 3,605,429.74 3,626,067.58 4,617,700 4,402,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,007,040 1,060,200 1,163,000 39.94 % 1,627,500

คาจ้างลูกจ้างประจํา 858,000 901,920 963,900 6.8 % 1,029,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,209,288 3,664,907 4,056,700 11.11 % 4,507,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 427,458 448,543 516,900 2.53 % 530,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,501,786 6,075,570 6,700,500 7,694,300
รวมงบบุคลากร 5,501,786 6,075,570 6,700,500 7,694,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 11,760 110,000 -9.09 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 38,500 45,160 150,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 89,231.81 44,800 390,000 2.56 % 400,000

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 79,582.08 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 68,000 0 5,000 -80 % 1,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 95,000 4.21 % 99,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 1,000,000 -50 % 500,000

โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 17,485 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

56,996.4 0 60,000 0 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 115,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 260,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 490,417.71 601,756.4 900,000 -11.11 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 722,130.92 726,138.48 2,525,000 2,325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,050 16,120 35,000 0 % 35,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,653.82 125,207.5 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,752 22,424 40,000 -12.5 % 35,000

วัสดุกอสร้าง 41,904.41 76,879.5 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 85,300 67,168 200,000 -25 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 293,469.4 328,599.5 500,000 10 % 550,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 24,765 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 74,258 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,930 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 291,040 559,342.5 620,000 29.03 % 800,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 790,169.63 1,303,694 1,746,000 1,966,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 280,327.28 301,277.31 500,000 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 85,773.41 132,321.01 150,000 0 % 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,570.21 2,709.24 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,401.74 8,988 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 379,072.64 445,295.56 670,000 668,000
รวมงบดําเนินงาน 1,929,873.19 2,520,288.04 5,091,000 5,099,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 107,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 39,800 -100 % 0

ตู้ล็อคเกอร์ 77,040 0 0 0 % 0

ถังน้ําแบบสเตนเลส  0 0 12,900 -100 % 0

ปมน้ํา 0 0 13,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาดทอไมน้อยกวา 4 
นิ้ว

0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค ขนาด
ทอไมน้อยกวา 8 นิ้ว  ขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล

0 0 380,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปมจุม 0 0 0 100 % 280,000

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปมจุม ขนาดทอไม
น้อยกวา 3 นิ้ว

0 0 80,000 -100 % 0

เลื่อยโซไฟฟ้า ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว 0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซมือสาว 0 0 0 100 % 12,000
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(AED)

119,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน–น้ําเย็น 0 0 25,100 -100 % 0

ตู้เย็น 0 0 49,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิงในอาคาร 2,487,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน 

67,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

32,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  11,600 0 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

5,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 0 0 0 100 % 500,000
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เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปมจุม ขนาดทอไม
น้อยกวา 10 นิ้ว

0 0 500,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปมจุม ขนาดทอไม
น้อยกวา 24 นิ้ว

0 0 3,600,000 -100 % 0

ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องชวย
อากาศหายใจ

0 0 0 100 % 500,000

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 0 100 % 160,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 800,000 25 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,911,790 0 5,605,300 2,452,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเดินทอดับเพลิงในชุมชนนครอินทร์ 492,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 492,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,403,790 0 5,605,300 2,452,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,835,449.19 8,595,858.04 17,396,800 15,245,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,440,878.93 12,221,925.62 22,014,500 19,648,500
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,200,350 2,526,276 1,302,300 12.81 % 1,469,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

22,020 67,200 91,200 -26.32 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 40,751 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 828,000 968,760 453,000 4.15 % 471,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,720 48,960 30,000 -20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,139,841 3,696,396 1,961,700 2,117,300
รวมงบบุคลากร 3,139,841 3,696,396 1,961,700 2,117,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 25,270 29,700 60,000 270 % 222,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 60 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 49,170 51,200 115,000 307,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 43,260 46,016 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 250,000 -20 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,663.91 67,293.37 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 100,923.91 113,309.37 415,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,735.5 114,592 200,000 -25 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,310 4,310 55,000 -94.55 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,980 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 13,660.01 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,149.5 9,319 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 189,190.98 36,155.3 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 341,365.98 178,036.31 488,000 344,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 2,029.79 1,823.28 3,000 -33.33 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,029.79 1,823.28 3,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 493,489.68 344,368.96 1,021,000 1,013,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 9,416 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน . 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร  400,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 69,000 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์ 0 9,270 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 12,626 0 0 % 0

ตู้ไม้เก็บเอกสาร 0 0 22,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 32,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 16,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 16,000 -100 % 0
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โต๊ะประชุมหน้าเมลามีนรูปตัวยู พร้อมเก้าอี้
ล้อเลื่อน

0 0 90,000 -100 % 0

รถเข็นอเนกประสงค์ 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 12,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 65,600 65,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

31,800 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 12,500 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 431,800 122,402 349,600 850,000
รวมงบลงทุน 431,800 122,402 349,600 850,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,065,130.68 4,163,166.96 3,332,300 3,980,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,294,620 2,412,840 4,487,000 5.73 % 4,744,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000
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เงินวิทยฐานะ 238,000 210,000 294,000 -14.29 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,644,240 1,708,920 1,980,600 3.53 % 2,050,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 84,000 -13.57 % 72,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,224,860 4,379,760 6,863,600 7,137,100
รวมงบบุคลากร 4,224,860 4,379,760 6,863,600 7,137,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -96.67 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 2,700 72,000 16.67 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 100,000 -48 % 52,000

รวมค่าตอบแทน 13,850 12,700 212,000 138,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 415,006 738,400 277.63 % 2,788,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 37/97

63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,400 24,800 21,000 0 % 21,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 130,000 0 % 130,000

โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 0 100 % 77,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 189,576 0 1,000 24,900 % 250,000

โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก 5,475 0 15,000 100 % 30,000

โครงการฝึกอาชีพแกเด็กด้อยโอกาส 18,310 18,997 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน 29,175 0 35,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน 20,147 0 60,000 8.33 % 65,000

โครงการสงเสริมความปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,183,190 867,260 2,487,000 -22.07 % 1,938,000

โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน 29,749 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทําและ
ติดตามแผนพัฒนาการศึกษา

35,490 0 40,000 25 % 50,000

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

20,555 0 30,000 400 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,161 25,645.75 200,000 0 % 200,000
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รวมค่าใช้สอย 1,558,228 1,351,708.75 3,787,400 5,809,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,216 30,362.5 300,000 0 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,512 10,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,123 0 2,518,000 -19.07 % 2,037,700

คาอาหารเสริม (นม) 1,849,539.48 1,958,432.98 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 298,765.4 329,313.9 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุการศึกษา 0 0 520,000 -96.15 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,254,155.88 2,328,109.38 4,043,000 2,962,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,142.08 107,195.76 300,000 100 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,249.44 7,816.04 200,000 100 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 30,000 -90 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 2,572.28 50,000 -68 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,391.52 117,584.08 580,000 1,019,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 3,858,625.4 3,810,102.21 8,622,400 9,929,100
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานกํามะหยี่ขาตั้งล้อเลื่อน 0 0 0 100 % 10,000

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 14,124 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 100 % 19,300

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15,836 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 32,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 40,000 -100 % 0

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก 0 0 0 100 % 30,000

พัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว แบบสูง 20,580 0 0 0 % 0

รถเข็นอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนบ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น 0 0 48,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเลนฐานทัพแสนสนุก 0 0 250,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเลนวิหารบอบอล 0 0 93,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเลนสนามกระดานลื่น 3 สไลค์ 0 0 270,000 -100 % 0

บอบอลทรงหกเหลี่ยม 0 0 39,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

18,990 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส 0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 131,200 262,400 65,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 10,000 20,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 255,030 282,400 855,100 594,300
รวมงบลงทุน 255,030 282,400 855,100 594,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 2,811,520 2,937,860 3,171,000 -8.61 % 2,898,000

โครงการอุดหนุนเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

100,000 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,911,520 3,037,860 3,171,000 2,898,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,911,520 3,037,860 3,171,000 2,898,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,250,035.4 11,510,122.21 19,512,100 20,558,500
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 641,000 11.19 % 712,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 261,600 4.82 % 274,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 902,600 986,900
รวมงบบุคลากร 0 0 902,600 986,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 -98 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -90 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 7,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 66.67 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 41,000 21.95 % 50,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพสําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพแกเด็กด้อยโอกาส 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
ตามพระราชดําริ

0 0 25,000 60 % 40,000

โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 137,000 220,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 212,000 237,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 24,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 32,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,000 35,300
รวมงบลงทุน 0 0 54,000 35,300

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 1,168,600 1,259,200
รวมแผนงานการศึกษา 15,315,166.08 15,673,289.17 24,013,000 25,798,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,661,799 2,095,200 2,125,100 17.03 % 2,487,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 68,000 0 % 68,000

เงินประจําตําแหนง 71,700 85,200 104,000 0 % 104,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 967,879 996,840 1,166,500 -18.3 % 953,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 64,035 52,680 50,000 -48.8 % 25,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,832,613 3,297,120 3,513,600 3,637,600
รวมงบบุคลากร 2,832,613 3,297,120 3,513,600 3,637,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

คาเชาบ้าน 46,800 120,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 55,000 -23.64 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 87,600 148,500 278,000 163,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,200 15,000 -66.67 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,940 34,646 16,000 0 % 16,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 0 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,337.35 56,702 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 130,277.35 92,548 176,000 156,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,202 51,903 390,000 -61.54 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,985 2,188 5,000 -60 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,850 49,684 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,800 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,750.8 36,339.6 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 46/97

72



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,119 18,610 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 289,706.8 158,724.6 626,000 379,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,420 38,520 42,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,420 38,520 42,000 0
รวมงบดําเนินงาน 514,004.15 438,292.6 1,122,000 698,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงานแบบมีล้อเลื่อน 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงาน ขนาดไมน้อยกวา 
55x61x110 ซม. 

0 0 96,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับหัวหน้าฝ่ายฯ ขนาดไมน้อยกวา 
56x61x113 ซม.

0 0 15,000 -100 % 0

เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดไมน้อยกวา 
43x56x90 ซม.

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 12,000 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 0 0 15,000 -100 % 0
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ตู้เก็บเอกสารบานเปิดเตี้ย 3 ชั้น ขนาดไม
น้อยกวา 880x407x880 มม.

0 0 42,000 -100 % 0

ตู้บานเปิด ขนาดไมน้อยกวา 80x40x155.5 
ซม. 

0 0 30,000 -100 % 0

ตู้บานโลง/บานเปิด ขนาดไมน้อยกวา 
80x40x155.5 ซม.

0 0 24,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมฉากกั้นและตู้ลิ้นชัก ขนาด
ไมน้อยกวา 120x60x75 ซม.

0 0 8,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมตู้ข้างขวา ขนาดไมน้อย
กวา 2,000X1,810X 720 ซม.

0 0 25,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาดไมน้อยกวา 
120x60x75 ซม.

0 0 140,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาดไมน้อยกวา 
150x60x75 ซม.

0 0 22,500 -100 % 0

โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 10 ที่นั่ง 
ขนาดไมน้อยกวา 360x120x75 ซม.

0 0 12,000 -100 % 0

โต๊ะพับหน้าไม้ยางพารา ขนาดไมน้อยกวา 
60x150x75 ซม.

0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

   เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0
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คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 32,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

63,558 0 63,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 63,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 10,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,458 25,000 636,500 0
รวมงบลงทุน 83,458 25,000 636,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,430,075.15 3,760,412.6 5,272,100 4,336,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,700,754 1,558,200 2,250,900 13.24 % 2,549,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 80,500 -25.47 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 616,560 744,699 1,147,000 1.57 % 1,165,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 47,838 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,377,314 2,362,737 3,574,400 3,870,000
รวมงบบุคลากร 2,377,314 2,362,737 3,574,400 3,870,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 65,000 -7.69 % 60,000

คาเชาบ้าน 65,000 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 80 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 65,000 2,400 70,000 141,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 0 15,000 -80 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,900 4,900 16,000 -62.5 % 6,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 0 % 35,000
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โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,100 24,400 20,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า 95,830 15,930 0 0 % 0

โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย (Clean food good 
taste)

22,425.2 7,543.5 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

28,448 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน

31,848 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 108,000 105,000 823,000 19.08 % 980,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่ง
แวดล้อม

0 286,300 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ์

29,960 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมความสุข 5 มิติ สําหรับผู้สูง
อายุ

0 465,700 0 100 % 500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 56,580 56,600 23.67 % 70,000
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โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย

0 0 11,300 76.99 % 20,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สัมผัสอาหาร

0 0 4,000 150 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,087 89,408.95 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 388,598.2 1,055,762.45 1,340,900 1,964,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,853 36,414 60,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,922 4,972 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,400 0 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 520 1,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 15,800 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,974.4 62,907.6 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 681,568 1,145,460 500,000 -60 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,800 7,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 97,620.38 79,375.1 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุอื่น 0 9,960 10,000 -95 % 500

รวมค่าวัสดุ 893,137.78 1,363,208.7 821,000 426,500
รวมงบดําเนินงาน 1,346,735.98 2,421,371.15 2,231,900 2,531,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงานแบบมีล้อเลื่อน 5,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 3,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 6,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 10,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว 22,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนฝอยละออง 70,000 0 0 0 % 0

เครื่องพนฝอยละออง เครื่องยนต์เบนซิน 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 131,096.4 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 10,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,998.08 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 294,594.48 34,500 0 0
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รวมงบลงทุน 294,594.48 34,500 0 0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 4,018,644.46 4,818,608.15 5,806,300 6,401,500

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,391,580 1,592,520 2,033,000 7.38 % 2,183,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

18,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 87,058 405,000 26.67 % 513,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 9,673 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,571,580 1,755,251 2,540,000 2,798,000
รวมงบบุคลากร 1,571,580 1,755,251 2,540,000 2,798,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 18,200 3,000 -66.67 % 1,000

คาเชาบ้าน 60,000 60,000 113,000 -36.28 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,200 12,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 87,200 90,200 261,000 73,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 158,300 0 14,000 992.86 % 153,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 124,300 136,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,900 59,320 6,000 0 % 6,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 0 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 12,381 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 171,200 196,001 331,000 334,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,568 16,657 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,527 3,784 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,300 13,700 17,000 76.47 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 3,016.41 3,810.12 20,000 0 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 886.2 35,000 0 % 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 254,068.38 141,330 340,000 -41.18 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,920 4,920 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,058.6 28,270 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 341,458.39 213,357.32 492,000 354,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 278,881.15 280,281.07 350,000 -71.43 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,496.26 35,875.27 40,000 -62.5 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,321.66 5,030.44 15,000 -66.67 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,496.42 24,267.6 35,000 71.43 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 341,195.49 345,454.38 440,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 941,053.88 845,012.7 1,524,000 941,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน    102,292 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กระจกกายภาพบําบัด 0 0 0 100 % 12,000

เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบดิจิตอลพร้อม
ชุดวัดสวนสูง

0 0 0 100 % 20,000

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ  

70,000 0 0 0 % 0

จักรยานออกกําลังกาย เอนปน 0 0 0 100 % 8,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับระดับไฟฟ้า 0 0 0 100 % 90,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับระดับไฟฟ้า(ขนาด
ใหญ)

0 0 0 100 % 90,000

เตียงตรวจโรค 0 9,000 0 0 % 0

เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ 0 0 0 100 % 35,000

ราวคูขนานฝึกเดิน 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 182,292 24,000 0 280,000
รวมงบลงทุน 182,292 24,000 0 280,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,694,925.88 2,624,263.7 4,064,000 4,019,500
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รวมแผนงานสาธารณสุข 10,143,645.49 11,203,284.45 15,142,400 14,757,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 2,115,800 3.12 % 2,181,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 42,200 -0.47 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,176,000 2,241,800
รวมงบบุคลากร 0 0 2,176,000 2,241,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 24,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 14,000 108.57 % 29,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 48,000 30,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -80 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,500 -14.29 % 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการกลุมสตรีบําเพ็ญประโยชน์ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 100 % 1,000

โครงการฝึกอาชีพคนพิการ 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีพัฒนา
เมืองบางกรวย

0 0 860,000 74.42 % 1,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

0 0 215,800 -7.32 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,720,300 2,320,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 120,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,888,300 2,350,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 31,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 64,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 64,600 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 4,128,900 4,592,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 4,128,900 4,592,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,133,229 3,987,560 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

87,200 69,200 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 98,700 85,200 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,061,100 930,280 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,519,875 3,666,801 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 344,686 358,271 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,244,790 9,097,312 0 0
รวมงบบุคลากร 9,244,790 9,097,312 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 1,191,100 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 47,920 147,960 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 60,000 48,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 68,200 74,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 176,120 1,461,960 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,086.5 17,828.6 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 64,700 40,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,503.23 28,204 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,289.73 86,032.6 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 199,236 143,518 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,800 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,459.8 10,383.6 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 181,076.3 149,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 402,772.1 307,401.6 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 372,593.35 560,834.76 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,530.1 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 374,123.45 560,834.76 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,035,305.28 2,416,228.96 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 4,975.5 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 105,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,975.5 105,000 0 0
รวมงบลงทุน 4,975.5 105,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,285,070.78 11,618,540.96 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 155,569.72 66,881.82 0 0 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 137,500 137,500 0 0 % 0

โครงการลอกคลองและลอกทอระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ และตําบลบางกรวย

470,908 0 0 0 % 0

โครงการลอกทอระบายน้ําสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

0 499,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 205,140 400,219.06 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 969,117.72 1,104,100.88 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 487,577.6 484,779.55 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 591,990.82 548,638.28 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 5,000 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 166,956.4 142,872.3 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,150 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,280,674.82 1,181,290.13 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,249,792.54 2,285,391.01 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเลื่อยตัดองศา  9,993.8 0 0 0 % 0

เครื่องสกัดลม 27,980.5 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 22,983.6 0 0 0 % 0

โคมไฟฟ้า LED ขนาดไมน้อยกวา 36 วัตต์ 284,620 284,620 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 
65 นิ้ว

0 55,400 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 91,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 345,577.9 436,620 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกําแพงป้องกัน น้ําเซาะ 
บริเวณปากคลองวัดสําโรง ถึงคลอง
บางกรวย

0 2,490,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บอพักทอ
ระบายน้ําและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ 
หมู 8 ตําบลวัดชลอ  

1,719,900 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัยและ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (Gard 
Rail)

418,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา บอพักและ
รางวี ซอยพรหมประทาน 

690,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัดชลอ  
ตําบลบางกรวย

4,185,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,012,900 2,490,000 0 0
รวมงบลงทุน 7,358,477.9 2,926,620 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายตามคําพิพากษาศาล 0 1,196,362.26 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 1,196,362.26 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 1,196,362.26 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 9,608,270.44 6,408,373.27 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 203,000 0 % 203,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 569,000 0.7 % 573,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 844,000 848,000
รวมงบบุคลากร 0 0 844,000 848,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 4,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 19,000 0
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,100 48,250 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 80,100 48,250 150,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,652.6 28,225.7 50,000 0 % 50,000
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วัสดุการเกษตร 15,808 68,387 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 48,460.6 96,612.7 200,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 128,560.6 144,862.7 369,000 280,000

รวมงานสวนสาธารณะ 128,560.6 144,862.7 1,213,000 1,128,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 288,540 313,440 328,000 7.62 % 353,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,680 4,680 5,000 0 % 5,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,024,140 1,107,960 1,166,500 6.9 % 1,247,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 8,760,323 9,191,527 12,502,000 -7.71 % 11,538,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,043,350 1,078,849 1,329,000 79.46 % 2,385,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,121,033 11,696,456 15,330,500 15,528,200
รวมงบบุคลากร 11,121,033 11,696,456 15,330,500 15,528,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,061,160 1,046,680 1,000,000 0 % 1,000,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 1,062,810 1,049,980 1,004,000 1,004,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 832,082.93 24,360 544,000 51.47 % 824,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 143,000 156,000 -100 % 0

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 303,067.46 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกใน
การรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย

0 68,848 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก
องค์การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

2,407,905.75 2,698,305.75 2,500,000 20 % 3,000,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,000 0 % 4,000

คาใช้จายอื่นๆ 33,117 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,000 0 % 7,000

โครงการขยะสร้างบุญ 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการคืนคลองสวยสูชุมชน 493,000 493,000 500,000 -100 % 0

โครงการจัดการเก็บขยะชิ้นใหญของเหลือ
ใช้

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดการขยะอินทรีย์อยางยั่งยืน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชุมชนนาอยูมุงสู Zero waste 24,850 43,600 50,000 -100 % 0

โครงการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการมูลฝอย

220 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน 
(BCD ชุมชน)

33,340 36,300 50,000 0 % 50,000

โครงการรักคุณ รักษ์โลก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ 27,527.05 80,550 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,616,434.5 2,253,889.35 3,500,000 -14.29 % 3,000,000

รวมค่าใช้สอย 7,468,477.23 6,144,920.56 7,446,000 7,065,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,307 13,902 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,926 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 519,750 575,700 800,000 0 % 800,000

วัสดุกอสร้าง 368,784.56 0 100,000 -80 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 503,950 892,800 700,000 0 % 700,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,817,505.2 4,276,128.4 6,000,000 -16.67 % 5,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 440,000 187,400 10,000 1,900 % 200,000

วัสดุการเกษตร 41,950.8 36,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 117,740 70,870 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,369.8 49,208 50,000 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 69,960 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 5,952,243.36 6,102,008.4 7,893,000 6,933,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 45,916.65 49,534.96 65,000 -30.77 % 45,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,413.42 11,060.71 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 53,330.07 60,595.67 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 14,536,860.66 13,357,504.63 16,423,000 15,062,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 0 0 0 100 % 5,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,657,893.66 25,053,960.63 31,753,500 35,590,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 45,679,795.48 43,225,737.56 32,966,500 36,718,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,913,434 4,170,793 570,000 -3.39 % 550,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 67,200 0 % 67,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 246,240 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,960 608,075 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 15,484 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,781,034 4,964,752 704,400 685,100
รวมงบบุคลากร 4,781,034 4,964,752 704,400 685,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 60,000 93,500 0 0 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,600 14,900 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,600 108,400 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,227.56 8,227.48 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,500 0 3,000 0 % 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -80 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,454.2 119,091 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 81,181.76 127,318.48 53,000 163,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 91,130.8 142,312 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,316.1 29,945 0 100 % 40,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 149,179.4 199,787.9 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 267,626.3 372,044.9 100,000 272,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 80,000 -93.75 % 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,339.58 4,365.6 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,339.58 4,365.6 85,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 431,747.64 612,128.98 258,000 448,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 35x60 
ซม. 

0 0 18,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 50x80 
ซม.

0 0 59,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 60x90 
ซม.

0 0 9,800 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 199,020 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 180,000

โซฟา ขนาดไมน้อยกวา 160 X 70 ซม. 0 0 5,900 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 200 X 150 
ซม.

0 0 16,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 70 x 150 
ซม.

0 0 22,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 3 บาน 0 0 39,000 -100 % 0

โต๊ะ ขนาดไมน้อยกวา 40x30 ซม. 0 0 6,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาดไมน้อยกวา 170x60 ซม. 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 12,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานตัวแอล ขนาดไมน้อยกวา 
150x60 ซม.

0 0 154,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานตัวแอล ขนาดไมน้อยกวา 
160x60 ซม. 

0 0 26,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานตัวแอล ขนาดไมน้อยกวา 
220x60 ซม.

0 0 29,000 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาดไมน้อยกวา 180 X 
60 ซม.

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 850,000
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 23,000 -100 % 0

ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต  0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การและโปรแกรมจัดการสํานักงาน

0 0 32,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 32,774.1 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิดสี (20 
หน้า/นาที)

0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิดสี (27 
หน้า/นาที)

0 0 78,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

699.78 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,473.88 199,020 602,000 1,030,000
รวมงบลงทุน 50,473.88 199,020 602,000 1,030,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,263,255.52 5,775,900.98 1,564,400 2,163,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,415,000 16.54 % 1,649,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 853,000 2.46 % 874,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 -33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,358,000 2,589,000
รวมงบบุคลากร 0 0 2,358,000 2,589,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,800 0 10,000 -90 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 198,000 -9.09 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 16,000 5 % 16,800

รวมค่าตอบแทน 16,800 0 224,000 197,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -80 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,500 -14.29 % 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 82,100 -39.1 % 50,000
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โครงการกระจกหกด้าน 37,400 14,300 50,000 -20 % 40,000

โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจําหนาย
สินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย

79,500 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทํา
อาหาร

27,447 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการบริการ 14,480 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม 0 0 34,000 -11.76 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานชาง
ตาง ๆ

34,350 0 60,000 33.33 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงาน
หัตถกรรม

24,460 0 44,300 12.87 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์ 40,000 0 29,600 35.14 % 40,000

โครงการฝึกอาชีพคนพิการ 149,975.28 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีพัฒนา
เมืองบางกรวย

1,085,200 1,896,730 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 298,000 175,850 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 1,142,530 1,122,060 1,000,000 50 % 1,500,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน

6,300 3,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0 0 100,000 -80 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 155,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,939,642.28 3,212,840 1,813,500 2,089,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 71,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 21,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 35,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 48,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 316,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 15,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 35,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,956,442.28 3,212,840 2,388,500 2,286,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 31,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 164,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 164,600 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,956,442.28 3,212,840 4,911,100 4,875,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,219,697.8 8,988,740.98 6,475,500 7,039,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี

0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 90,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก
เยาวชน

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา

23,817 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 23,817 0 265,000 235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 70,000 70,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 23,817 0 355,000 325,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 23,817 0 355,000 325,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 661,900 32.42 % 876,500

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 222,800 3.86 % 231,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 902,700 1,125,900
รวมงบบุคลากร 0 0 902,700 1,125,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -80 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 500
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,200 -88.1 % 500

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,200 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -93.33 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 11,000 -9.09 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 353,540 0 0 100 % 400,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม

0 0 1,000 400 % 5,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 1,000 9,900 % 100,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 100,000 50 % 150,000

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
ตามพระราชดําริ

23,320 0 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 376,860 0 218,000 756,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 376,860 0 227,200 798,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 11,770 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 4,708 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 16,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 32,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรฺ์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,800 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,008 11,770 81,800 0
รวมงบลงทุน 50,008 11,770 81,800 0
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 426,868 11,770 1,211,700 1,923,900
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 450,685 11,770 1,566,700 2,248,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,731,000 23.05 % 2,130,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 85,200 0 % 85,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 642,700 -42.51 % 369,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 767,200 5.06 % 806,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 9.72 % 79,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,365,300 3,536,900
รวมงบบุคลากร 0 0 3,365,300 3,536,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,032,000 16.28 % 1,200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 300,000 -33.33 % 200,000
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คาเชาบ้าน 0 0 96,000 112.5 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 43,400 -21.66 % 34,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,471,400 1,638,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 702,000 -43.02 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 50 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 912,000 660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 180,000 11.11 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 300,000 0 % 300,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 86/97

112



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 561,000 576,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 750,000 -89.33 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 752,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,696,400 2,954,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่งรับแขก 0 0 0 100 % 14,000

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 100 % 12,000

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดมาตรฐาน คงทนแข็ง
แรงประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

0 0 72,000 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศชวยกําจัดกลิ่นไมพึง
ประสงค์ สามารถกรองฝุ่นละออง ขนาดเล็ก 
PM2.5 - PM0.1 สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

0 0 40,000 -100 % 0

ฉากกั้น Partition ขนาดกว้าง 90 
เซนติเมตร หนา 5.5 เซนติเมตร สูง 156 
เซนติเมตร

0 0 35,000 -100 % 0
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ชุดโซฟารับแขก 0 0 0 100 % 30,000

ตู้ใสแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง 0 0 22,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะประชุม พื้นไม้กันน้ํา ทนความร้อน ทน
รอยขีดขวน กว้าง 1 เมตร ยาว 2.5 เมตร    
                                                     
               

0 0 19,000 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

โทรศัพท์ไร้สาย 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงเอนกประสงค์แบบล้อลาก ขนาด
ลําโพงไมน้อยกวา 15 นิ้ว

0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19  นิ้ว) และโปรแกรมจํานวน 2 เครื่อง

0 0 91,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 65,600 100 % 131,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 75,600

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หริอ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1    

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 438,500 272,800
รวมงบลงทุน 0 0 438,500 272,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 7,500,200 6,763,700
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 498,660 527,160 4,072,400 12.96 % 4,600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,800 0 % 24,800

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 54,800 0 % 54,800

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,600 312,780 592,300 10.5 % 654,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 3,202,800 0.44 % 3,217,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 311,000 -4.18 % 298,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 817,260 857,940 8,258,100 8,849,100
รวมงบบุคลากร 817,260 857,940 8,258,100 8,849,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 132,000 0 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 318,600 -73.32 % 85,000

รวมค่าตอบแทน 3,750 3,300 450,600 217,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 70,000 1,400 % 1,050,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 150,000 -100 % 0

คาประกันภัยทรัพย์สิน 0 3,245.21 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,050 1,000,000 -50 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 3,900 9,295.21 1,220,000 1,550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 600,500 -16.74 % 500,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,200,000 0 % 1,200,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 12,508.2 580,000 -31.03 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 19,000 -73.68 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -50 % 500

รวมค่าวัสดุ 0 12,508.2 2,710,500 2,315,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 750,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 750,000
รวมงบดําเนินงาน 7,650 25,103.41 4,381,100 4,832,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร มีขนาดมาตรฐาน คงทนแข็ง
แรงประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

0 0 40,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 24,000 0 % 24,000

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดมาตรฐาน คงทนแข็ง
แรงประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

0 0 48,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 4,964.8 0 0 0 % 0
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เครื่องฟอกอากาศชวยกําจัดกลิ่นไมพึง
ประสงค์ สามารถกรองฝุ่นละออง ขนาดเล็ก 
PM2.5 - PM0.1 สามารถเคลื่อนย้ายได้

0 0 60,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 47,200 -100 % 0

ตู้เหล็กสูงบานผสมจัดเก็บ 5 ชั้น บานเปิด
กระจก 2 ประตู บานเปิดทึบ 2 ประตู

0 0 21,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 7 ลิ้นชักพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต ขาเหล็กมีที่พักเท้า    

0 0 16,000 -100 % 0

โต๊ะประชุม แบบเหล็กพับได้มีล้อเลื่อน
ขนาด 150 เซนติเมตร 4-6 ที่นั่ง

0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด กว้าง 145 
เซนติเมตร ลึก 42 เซนติเมตร สูง 71 
เซนติเมตร

0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ

745,900 0 0 0 % 0

หลังคารถยนต์นั่งสองตอนท้าย
บรรทุก(หลังคาไฟเบอร์) จํานวน 2 อัน

0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คีมบีบคอนเน็คเตอร์ แบบ H type 0 0 0 100 % 76,000

โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ 0 0 0 100 % 1,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โคมไฟ LED ขนาด 80 วัตต์ 0 0 0 100 % 1,000,000

โคมไฟ LED ขนาดไมน้อยกวา 36 วัตต์ 0 0 0 100 % 450,000

โคมไฟ LED ขนาดไมน้อยกวา 50 วัตต์ 0 0 0 100 % 1,200,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปไฟเบอร์   0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 183,200 -50 % 91,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 32,800 0 100 % 32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 75,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network สําหรับกระดาษขนาด A3

52,965 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 9,900 20,000 0 % 20,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 10,000 -25 % 7,500

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

699.78 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 400,000 -75 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 804,529.58 45,200 987,400 4,305,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ถนน ค.ส.ล บริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบอพัก 
รางวี,ทอระบายน้ํา บริเวณหมูบ้านเทพ
ประทาน ซอย3 ซอย 12 ซอย 22 ตําบล
บางกรวย 

0 0 2,500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ํา เปิด-ปิด 
ป้องกันน้ําทวม ถนนบางกรวย-จงถนอม 
บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ํา พร้อมราง
ยู ค.ส.ล. บริเวณลํากระโดง หมูบ้านธนากร 
4

0 0 0 100 % 4,000,000

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ําพร้อม
เขื่อน บริเวณลํากระโดงข้างหมูบ้าน
โกลเด้นทาวน์ 1

0 0 0 100 % 2,200,000

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ําพร้อม
เขื่อนบริเวณคลองโขน ตําบลบางกรวย

0 0 3,000,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างโป๊ะทาเทียบเรือวัดโตนด 
หมู 8 ตําบลวัดชลอ             

0 0 2,200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชนวัดสักน้อย 

0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายชื่อคลองลํา
กระโดงภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  

0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการทอลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบาย
น้ํา บริเวณลํากระโดงวัดกล้วย ตําบลวัดชล
อ

0 0 0 100 % 1,500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ํา 
บริเวณคลองบางกรวย หมู3 ตําบลวัดชลอ

0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ และตําบลบางกรวย

0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการทําความสะอาดทางน้ําสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพ
ประทาน ซอย 25 ,ซอย 27,ซอย 28,ซอย 
29 และซอย 30

0 0 5,800,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพ
ประทาน ซอย 25 ซอย26 ซอย 26/1 
ซอย26/2 ซอย26/3 ซอย27 และซอยหลัก

0 0 0 100 % 6,500,000

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลัง
วัดโพธิ์บางโอ หมู9

0 0 0 100 % 1,950,000
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โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บางกรวย - 
ไทรน้อย ชวงแยกเทอดพระเกียรติ ถึงคอ
สะพานวัดชลอ

0 0 8,500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย – ไทรน้อย 
ซอย 24 (ซอยลาบเจริญ)

0 0 1,350,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ซอย16(ซอยสันติสุข)พร้อมซอยแยก

0 0 5,700,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย บริเวณ
สะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

0 0 0 100 % 12,500,000

โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัดชลอ 
ตําบลบางกรวย

0 0 5,000,000 -34 % 3,300,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณ
ชุมชนวัดลุมคงคาราม

0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา หมูบ้าน
สินธรา ซอย 3 และซอยแยก

0 0 2,400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ 99/999 หมูที่ 
3 ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

0 0 400,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:17 หน้า : 96/97

122



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการลอกทอระบายน้ําสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

0 0 500,000 0 % 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

โครงการชดเชยคางานสิ่งกอสร้าง แบบปรับ
ราคาได้

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการชดเชยคางานสิ่งกอสร้างแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 39,950,000 40,050,000
รวมงบลงทุน 804,529.58 45,200 40,937,400 44,355,500

รวมงานก่อสร้าง 1,629,439.58 928,243.41 53,576,600 58,037,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,629,439.58 928,243.41 61,076,800 64,800,800

รวมทุกแผนงาน 217,055,345.4 221,768,732.04 336,600,000 368,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย

อําเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 368,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 125,557,500 บาท
งบกลาง รวม 125,557,500 บาท

งบกลาง รวม 125,557,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี พ.ศ
. 2565 (วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ในอัตรา
ร้อยละ 0.3 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 71,500,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 98
  ลําดับที่ 10

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้
จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยผู้พิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี จะมีสิทธิได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ คน
ละ 800 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 99
  ลําดับที่ 11

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แก่ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 97
  ลําดับที่ 9
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 30,817,592 บาท

เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมที่จําเป็นตามความเหมาะสม เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งเทศบาลต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท เป็นเงินสมทบจากสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 ราชบุรี ปี 2563 สมทบ
จากจํานวนประชากร 48,605 คน (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 21 มิถุนายน 2565) จํานวน 45 บาทต่อคน คิดเป็น
เงิน 2,187,225 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร เช่น จัดซื้อกรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเครื่องหมาย
จราจร สีตีเส้นจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ อุปกรณที่
ใช้ในการควบคุมการสัญจร จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร การทาสี
ตีเส้น ฯลฯ  โดยจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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ค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมืองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2555

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 400,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย โดยคํานวณจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมายกเว้นเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่เกินห้าแสนบาท ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวยมีรายรับจริง (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภทเท่ากับ 240,148,616.18 บาท คํานวณร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกเท่ากับ 400,247.69 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562  จํานวน 9 ราย

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพให้กับผู้รับบํานาญที่ถึงแก่ความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2555
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 7,847,808 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ โดยไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ
. 2556  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  โดยเทศบาลเมืองบางกรวยประมาณ
การรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุน  จํานวน 261,593,600 บาท คํานวณร้อย
ละ 3 เท่ากับ 7,847,808 บาท

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพให้กับพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่ความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพให้กับพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพให้กับลูกจ้างประจําที่ถึงแก่ความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 40,174,300 บาท

งบบุคลากร รวม 20,651,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,155,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,564,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,496,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,835,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 388,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าส่วนราชการ 
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง และ
ระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 442,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 328,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,318,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 183,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

งบดําเนินงาน รวม 19,166,500 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 7,292,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับ หรือค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ ค่า
ตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองคการบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายงานนิติการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการประเมินผลงานบุคคล วิสัยทัศน และการทดสอบ
สมรรถภาพทางการบริหาร ตามที่กฎหมายหนังสือสั่งการ
กําหนด เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัด
เลือก ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ  จํานวน  20,000  บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) (กองการเจ้าหน้าที่)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.1/ ว 739
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 1441
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  จํานวน  6,500,000  บาท 
(กองการเจ้าหน้าที่)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 45,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การตามที่กฎหมายกําหนด ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 110,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าใช้สอย รวม 6,215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล ค่าประกันภัย
ทรัพยสิน ประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถยนตโดยสาร ค่าจ้าง
เหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความ
สะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก หนู แมลง หรือสัตว
ที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสู่คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสําหรับโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองบางกรวย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาลเมือง
บางกรวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง หน่วยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม การตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ การประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)
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โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพิธีในวัน
สําคัญต่าง ๆ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และสมเด็จพระราชินีฯ วันปิยะมหาราชและงานพระราชพิธี
ต่างๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ หรืองานพิธีต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย)  เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 163  ลําดับที่ 18    
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกวดสํานักทะเบียนดีเด่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อประกวดสํานักทะเบียนดีเด่น เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเชื้อเพลิงหล่อหลื่น ค่าของที่ระลึก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 174  ลําดับที่ 27 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนายกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน  เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าเช่าเต้นท ค่าเช่าสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
 เพื่อดําเนินการออกเดินเท้าพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา
และความต้องการของชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งดําเนินการพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และหมู่บ้าน
จัดสรร รวมทั้งเพื่อนําหน่วยบริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ไปบริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 162  ลําดับที่ 17
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 27/7/2565  11:46:29 หน้า : 16/178

139



โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เพื่อจัดอบรมและประชุม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างและประชาชนในท้องที่ ให้มีความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย และแนวทางการมีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมร่วมกับส่วน
ราชการและหน่วยงานอื่นตามโครงการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 166  ลําดับที่ 20  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  สําหรับการจัดฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ในประเทศและต่าง
ประเทศ (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 170  ลําดับที่ 23 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่า
วัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณในการพัฒนาทําความสะอาด ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่า
บํารุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีการทางศาสนา พวง
มาลัย ปัจจัยถวายพระ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 163  ลําดับที่ 19    
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างเทศบาลเมืองบางกรวย รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่ง
ปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมี
คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 171  ลําดับที่ 24 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสเพื่อต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 168  ลําดับที่ 22    
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรดี
เด่น เช่น ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู
เกียรติให้กับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 173  ลําดับที่ 26
(กองการเจ้าหน้าที่)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่อง
เที่ยว ค่าจัดจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าตกแต่งสถานที่จัด
งาน ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงสถานที่  วัสดุอุปกรณ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรม ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 167  ลําดับที่ 21 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสําหรับบุคลากรของเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมภาษาต่าง
ประเทศสําหรับบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองบางกรวย และผู้เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 172  ลําดับที่ 25 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงานเทศบาล กระจก บานประตู หน้าต่าง หลังคา ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น ค่าบํารุงรักษา
ระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน วัสดุต่าง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าวัสดุ รวม 2,507,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ
  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  (กองการเจ้าหน้าที่)

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าโรงเก็บ
พัสดุ ค่ากระแสไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และสําหรับเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ้า สถานีดับเพลิงย่อย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี  ฯลฯ  (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงานเทศบาล ค่าโทรศัพทเคลื่อน
ที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 356,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 356,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้รับแขก จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก เบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นหุ้ม
ด้วยหนัง PVC โครงขาเหล็ก มีที่พักแขน จํานวน 5 ตัว (เพื่อใช้
สําหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ) 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 207  ลําดับที่ 18
(กองการเจ้าหน้าที่)

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้ง
ละ 20 แผ่นต่อครั้ง ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4
 มิลลิเมตร  จํานวน 1 เครื่อง
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ.เครื่องฟอกอากาศสําหรับห้องขนาด 50-80
 ตารางเมตร แรงลมสามารถปรับได้ 3 ระดับดักจับอนุภาคขนาด
เล็กได้ดี ตั้งแต่ PM 2.5 - PM 0.1  มีชั้น
แผ่นกรอง Activated Carbon รวมอยู่ในตัว ช่วยกําจัดกลิ่นและ
ช่วยดูดซับสารประกอบอินทรียระเหยVOCs ซึ่งอยู่ในรูปก๊าซต่างๆ
ได้  จํานวน 3 เครื่อง  (เพื่อช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ปราศจาก
โรคต่างๆภายในห้องปฏิบัติงาน)
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)

ตู้ล็อกเกอร 18 ช่อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอรแบบ 18 ช่อง มีมือจับชนิด
ฝัง  จํานวน 1 ตู้
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ตู้เหล็กรางเลื่อนเก็บเอกสาร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนเก็บเอกสาร แบบระบบพวง
มาลัยหมุน (มือหมุน) ชนิด 6 ตู้  พร้อมติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด  (เพื่อ
ใช้สําหรับจัดเก็บแฟ้มประวัติ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง)
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)

โต๊ะประชุมไม้ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมชนิดแบบไม้ ขนาดกว้าง x ลึก x 
สูง  200x100x75 เซนติเมตร จํานวน  1 ตัว (เพื่อใช้สําหรับ
บริการผู้มาติดต่อราชการ) 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 207  ลําดับที่ 17
(กองการเจ้าหน้าที่)

วันที่พิมพ : 27/7/2565  11:46:29 หน้า : 26/178

149



โต๊ะพับเอนกประสงคพื้นโฟเมก้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงคพื้นโฟเมก้า โครงขา
เหล็กชุบโครเมี่ยมขาพับได้ ขนาดกว้างประมาณ 45 ซม. ยาว
ประมาณ 150 ซม. สูงประมาณ 75 ซม.  จํานวน 10 ตัว  (ตามรูป
ลักษณลักษณะที่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด) 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  เหตุผล เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้สําหรับรองรับ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 201  ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

โทรศัพทสํานักงานชนิดไร้สาย จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพทสํานักงานชนิดไร้สาย ระบบ
ดิจิตอล หน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ สามารถใช้งานได้ขณะ
ไฟฟ้าขัดข้อง  จํานวน 2 เครื่อง  (เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน)
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 37,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท               
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท               
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  2,500  บาท  รวมเป็นจํานวน
เงิน  5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,998,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,607,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,607,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,237,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 312,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 851,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 2,390,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 92,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 1,178,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 778,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธของเทศบาลเมืองบางกรวย (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพต่างๆ) ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการการใช้อินเทอรเน็ต ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าประกันภัยทรัพยสิน ค่าประกันภัย
รถยนตส่วนกลาง รถยนตโดยสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองหน่วยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอกเข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม การตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ การประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 792,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
งานบริหารงานคลัง รวม 13,944,100 บาท

งบบุคลากร รวม 11,510,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,510,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,691,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,302,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 315,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 2,329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,092,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2850    ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 732,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําสติ๊กเกอรรับชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําสติ๊กเกอรรับชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้าที่ 158
  ลําดับที่ 13 

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษีและค่าธรรมเนียม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธการชําระภาษี คู่มือการ
ชําระภาษี แผ่นพับประชาสัมพันธ และสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้าที่ 157
  ลําดับที่ 12 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีภาษี ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ประกันภัยทรัพยสิน ประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถยนต
โดยสาร ค่าธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จ
รับเงินตามโครงการความร่วมมือการชําระภาษีท้องถิ่นผ่าน
ธนาคาร ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง หน่วยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอกเข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม การตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ การประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เช่นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 676,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  แผ่นป้าย
ชื่อสํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของกองคลัง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น

งบลงทุน รวม 104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะที่นั่งและพนักพิงเป็น
ฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง PVC มีที่วางแขน จํานวน 1 ตัว (ตามรูป
ลักษณลักษณะที่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด)     
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู้ (ตาม
รูปลักษณลักษณะที่สามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาด)     
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 37,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท             
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 45,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 553,100 บาท
งบบุคลากร รวม 249,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 249,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 27/7/2565  11:46:29 หน้า : 44/178

167



ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เครื่องคิดเลข เทปกาว แบบพิมพ ซอง
เอกสาร สติ๊กเกอร มู่ลี่ ม่านปรับแสง แฟ้มเอกสาร ตรายาง หมึก
และกระดาษไขสําหรับเครื่องดิจิตอล สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น เมาส แป้นพิมพ หมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกข้อมูล อุปกรณเก็บ
ข้อมูลสํารอง โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีหรือไม่มี
กําหนดไว้ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและราคา
ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นต้น

งบลงทุน รวม 94,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 110 ซม.
- เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม 
- สามารถปรับไฮโดรลิกสูง - ต่ํา ได้
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือขาอลูมิเนียมขัดเงา
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

วันที่พิมพ : 27/7/2565  11:46:29 หน้า : 46/178

169



ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานผสม จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานผสม  จํานวน 1
 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานผสม จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ชั้น
วาง สามารถปรับระดับได้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ลึก 39 ซม. สูง 180 ซม.
- บานเปิดกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อก
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

ตู้เหล็กบานเปิด2บาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน  จํานวน 1 ตู้  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- บานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อคร่วม 1 จุด
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 75 ซม. 
- ชั้นวางสามารถปรับระดับได้ 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150
 ซม. สูง 75 ซม. มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

โต๊ะวางเครื่องพริ้นเตอรขาเหล็ก จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพริ้นเตอรขาเหล็ก จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 80
 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 38,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  
-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
-  งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

งานสารสนเทศ รวม 4,170,000 บาท
งบบุคลากร รวม 710,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 668,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ
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งบดําเนินงาน รวม 3,460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลบํารุงรักษาระบบ Server ของเทศบาลเมือง
บางกรวย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลบํารุงรักษาระบบ Server ของศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองบางกรวย  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายของเทศบาลเมือง
บางกรวย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบบริหารงานและการให้บริการ
ประชาชน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการฝากที่อยู่อี
เมล (@bangkruaicity.go.th)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าระวางบรรทุกค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัย
ทรัพยสิน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างปรับปรุงโดน
เมนwebsite ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 156  ลําดับที่ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภาย
นอก โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟทแวรที่มี/ไม่มีกําหนดไว้ใน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท สาย
เคเบิล  สายแลน (LAN) อุปกรณกระจายสัญญาณ อุปกรณเชื่อม
ต่อสัญญาณ เมนบอรด ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งาน
โปรแกรม แผงวงจร/หน่วยความจํา (RAM) สายต่อพ่วงต่าง ๆ
 แป้นพิมพ เมาส แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เว็บไซตของเทศบาล
เมืองบางกรวย (www.bangkruaicity.go.th 
และ https://intranet.bangkruaicity.go.th) รวมทั้งต่ออายุโด
เมนเนม (.go.th) และเช่าระบบ Cloud เพื่อรองรับระบบบริการ
ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 4,402,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,614,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,614,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 349,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 855,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจํา ที่ได้รับการ
ปรับอัตราค่าจ้างตามบัญชีปรับอัตราค่าจ้างใหม่หรือที่ได้ค่าจ้าง
ตามบัญชีอัตราค่าจ้างเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,232,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 1,788,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 369,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําประกันภัยรถราชการ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมด้านการ
จราจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ครูฝึก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้รับการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 187  ลําดับที่ 41

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร แอร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตือนระบบโซ
ลล่าเซล สัญญาณไฟสลับช่องจราจร และรายการอื่นที่ได้มีการ
สํารวจพบเพิ่มเติม  
- ค่าบํารุงรักษากล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ทั้งระบบ และ
รายการอื่นที่ได้มีการสํารวจพบเพิ่มเติม  
- ค่าบํารุงรักษาตู้สํานักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร) และ
รายการอื่นที่ได้มีการสํารวจพบเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 615,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง  กุญแจ
ต่างๆ กระจกโค้ง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย  ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 456,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสี่ อ
.ค้าไม้ บริเวณแยกวัดสําโรง และค่าไฟฟ้าของกล้องโทรทัศนวงจร
ปิด CCTV ถนนสายหลักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 15,245,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,694,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,694,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,627,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,029,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,507,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
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งบดําเนินงาน รวม 5,099,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความ
สะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุง
รักษาความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ค่าประกันภัย
ทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถยนตฉุกเฉิน รถยนต
ดับเพลิง รถยนตบรรเทาสาธารณภัย รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
บรรทุก 6 ล้อ รถยนตกู้ภัยฉุกเฉิน รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดร
อลิค รถยนตตรวจการณ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยสามารถดําเนิน
การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อการดํารง
ชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณ
ภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพยสิน หรือป้องกันภยันตรายที่
จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจําเป็นภายใต้ขอบอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 186  ลําดับที่ 40

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ
ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
เช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)   หน้าที่  182  ลําดับที่  36
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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 179  ลําดับที่ 33

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 181  ลําดับที่ 35
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โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 177  ลําดับที่ 31

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเครื่องแบบ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 176  ลําดับที่ 30
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้ 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เช่น  วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,966,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลี
และผ้าพันแผล ถุงมือ  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ํายา
ดับเพลิง สายสูบน้ําดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยกสองทาง ท่อดูด ข้อต่อ
ส่งน้ําดับเพลิงต่างๆ  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 668,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน สถานีดับเพลิงย่อยและ
สําหรับเครื่องสูบน้ําและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของหน่วยงาน สถานีดับเพลิงย่อย รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ 
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของหน่วยงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น และค่าต่อ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)

งบลงทุน รวม 2,452,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,452,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปัมจุ่ม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบปัมจุ่ม ขนาดท่อไม่
น้อยกว่า 4 นิ้ว สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่
น้อยกว่า 10 เมตร ติดตั้งพร้อมใช้งาน  จํานวน 1 เครื่อง
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เหตุผล เนื่อง
จากมีความจําเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในการสูบน้ํา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 206  ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑก่อสร้าง

รอกโซ่มือสาว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่มือสาว ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 ตัน  จํานวน 1 ตัว  
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เหตุผล เนื่อง
จากมีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 203  ลําดับที่ 7

ครุภัณฑอื่น

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม สามารถสูบจ่าย
น้ําไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที อุปกรณพร้อมใช้
งาน  จํานวน 1 เครื่อง  
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เหตุผล เนื่อง
จากมีความจําเป็นต้องใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 203  ลําดับที่ 8 
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ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยอากาศหายใจ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงหนารวมไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ผ้า
ชั้นแรกทําด้วยผ้า NOMEX III A ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0
 ออนซ อุปกรณประจําชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย หมวกสามารถ
ใช้งานร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น , HOOD คลุมศีรษะ , ถุง
มือ , รองเท้า พร้อมด้วยเครื่องช่วยอากาศหายใจแบบถังอากาศถัง
เดี่ยว ขนาดความจุถังอากาศไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร 300
 บาร สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที พร้อมหน้ากากคลุม
เต็มหน้ามองได้รอบ 180 องศา มีสายส่งอากาศชุดที่สอง ชนิดสวม
เร็ว Quick connection (บัดดี้ไลน) เป็นระบบจ่ายอากาศเพิ่ม
เพื่อแชรอากาศ เพื่อรองรับการทํางานเป็นทีมได้ หรือรองรับเมื่อ
สวมเข้ากับระบบระบายอากาศภายในชุดป้องกันสารเคมี และรอง
รับเมื่อต่อเข้ากับถุงคลุมศีรษะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัย อุปกรณทุกรายการต้องเป็นผลิตภัณฑที่ได้รับมาตรฐาน EN 
หรือมาตรฐาน NFPA อย่างใดอย่างหนึ่ง  จํานวน 2 ชุด    
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เหตุผล เนื่อง
จากมีความจําเป็นต้องใช้สําหรับระงับอัคคีภัยในอาคาร และสร้าง
ความมั่นใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่มีอุณหภูมิ
สูง และช่วยให้พนักงานดับเพลิงสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในที่เกิด
เหตุที่ไม่มีอากาศหายใจ หรืออากาศเป็นพิษที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 204  ลําดับที่ 10 
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หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบ Ground Monitor 
ทางน้ําเข้าขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ทาง สามารถจ่ายน้ําได้ไม่น้อย
กว่า 3,000 ลิตรต่อนาที  จํานวน 1 หัว 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เหตุผล เนื่อง
จากมีความจําเป็นต้องใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 203  ลําดับที่ 9 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา รถดับ
เพลิง เปลี่ยนระบบไฮดรอลิค ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม่ เปลี่ยนระบบปัมน้ําดับเพลิง หรือเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,980,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,117,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,117,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,469,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,013,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าประกันภัยทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถ
ยนตโดยสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 344,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้าย
ชื่อสํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโทรศัพทในสํานักงานของกองการศึกษา รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 850,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะ
สําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิต  จํานวน 1
 คัน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,558,500 บาท
งบบุคลากร รวม 7,137,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,137,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,744,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท.0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของพนักงานครู 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท.0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,050,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท.0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่า
ตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป    และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท.0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 9,929,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง และค่าตอบแทนการตรวจผลงาน ด้านผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานข้า
ราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
แข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 5,809,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,788,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันรถยนต จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษาความ
สะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ              
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทําความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08082/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับภารกิจของการศึกษา เช่น คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และผู้ปกครองสถานศึกษา หรือประชุมระหว่าง
เทศบาลเมืองบางกรวยองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน รวมถึงการประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้า
ประชุม และเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง พนักงานครูเทศบาล ผู้ดูแลเด็ก สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง พนักงานครูเทศบาล ผู้ดูแลเด็ก ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าของรางวัล
สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัด
ทําป้ายโครงการ ฉากหลังเวที และประจําซุ้ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดงาน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 142
 ลําดับที่  52

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่และเวที  ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกวด ค่ามหรสพและการแสดง ค่า
เช่าเต็นท ค่าจัดทําป้ายโครงการและป้ายกิจกรรม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าของรางวัลสําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 128 ลําดับที่ 38
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โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมผู้ปกครอง
เด็กเล็ก ประจําปี 2566 เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 45

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 46

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าเช่า
เต็นท ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทําป้ายไวนิลพิมพอิงเจ็ท ฉากหลัง
เวที และประจําซุ้ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัด
งาน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 143
 ลําดับที่  53
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,938,000 บาท

1.  ค่าอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1,372,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 36
2.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  340,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 36
3.  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 125
 ลําดับที่  36
4.  ค่าอุปกรณการเรียน  จํานวน  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
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การบริหารสถานศึกษา  เป็นค่าอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 125
 ลําดับที่ 36
5.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  60,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 126
 ลําดับที่ 36
6.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  86,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 126
 ลําดับที่ 36

โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทําและติดตามแผนพัฒนาการ
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนาการจัด
ทําและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําประกาศนียบัตร ค่า
จัดทําวุฒิบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่
พัก ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 51

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร  ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ชมงาน ค่าสถานที่ ค่าจัดทําป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 44

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 2,962,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ พระพุทธรูป พานพุ่ม ดอกไม้
สําหรับโต๊ะหมู่บูชา กระถางธูป เชิงเทียน พระบรมฉายาลักษณขา
ตั้ง ธงชาติ หิ้งพระ แผงปิดประกาศ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขา
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,037,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา จานรอง ถาด ถาดหลุม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้า
คลุมเก้าอี้ กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ  สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบางกรวย และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3
 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทร (ผาดไสวประชา
อุทิศ)  โรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎรภักดีวิทยา) โรงเรียนวัดเชิง
กระบือ และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 1
 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 35
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ สําหรับใช้ในการปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําสี
และผ้าพันแผล ถุงมือ กล่องสําลี ถาดหลุมทําแผล ปากคีบ  ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เช่น ใบ
มีด เชือก  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ป้ายไวนิล  ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูก
เปตอง ลูกตะกร้อ ไม้แบคมินตัน ลูกแบคมินตัน  ลูกวิลเล่ย
บอล พื้นจิ๊กชอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM  Power Supply  เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับครู
และเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,019,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบางกรวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี ฯลฯ
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงานอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การ
เช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ในการใช้อินเทอร
เน็ตความเร็วสูง เฉพาะภายในประเทศของอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรืเน็ตที่เกิดขึ้น

งบลงทุน รวม 594,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 594,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กระดานกํามะหยี่ขาตั้งล้อเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานกํามะหยี่แบบมีขาตั้งล้อเลื่อน ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. ความ
สูงรวมขาตั้งไม่น้อยกว่า 180 - 190 ซม  จํานวน  1  ชุด
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 4 
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เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้ง
ละ 10 แผ่น  จํานวน  1 เครื่อง
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 5 

บอรดติดประกาศตู้กระจก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอรดติดประกาศตู้กระจก  ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. จํานวน  3  ชุด
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น  เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่)  หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3

รถเข็นอเนกประสงค จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค รองรับน้ําหนักไม่น้อย
กว่า 500 กก. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 90 x 80 ซม. จํานวน 2 ตัว
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศนสี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส (6 ที่
นั่ง) พร้อมเก้าอี้ยาว จํานวน 2 ตัว/ชุด จํานวน 20 ชุด ความยาว
โต๊ะไม่น้อยกว่า 200 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า 55 ซม. พร้อมเก้าอี้ยาวจํานวน 2 ตัว/ชุด ความยาว
เก้าอี้ไม่น้อยกว่า 200 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ซม.
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,898,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,898,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,898,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 3
 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทร (ผาดไสวประชา
อุทิศ)  โรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎรภักดีวิทยา)  โรงเรียนวัด
เชิงกระบือ
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทร (ผาดไสวประชาอุทิศ) ที่ ศธ
 04076.024/141  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎรภักดีวิทยา) ที่ ศธ
 04076.053/180  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ที่ ศธ 04076.029/132  ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3  หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1    
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,259,200 บาท
งบบุคลากร รวม 986,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 712,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

งบดําเนินงาน รวม 237,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

โครงการฝึกทักษะอาชีพสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพ
สําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 129
 ลําดับ 39
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โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าบํารุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ชมงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที1่38
 ลําดับที่ 48

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิตพอเพียงตามพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมนํา
ชีวิตพอเพียงตามพระราชดําริ  เช่น ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าบํารุงสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 47

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน สําหรับจัดการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
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งบลงทุน รวม 35,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,336,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,637,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,637,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,487,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 953,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 698,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วน
กลาง  รถยนตโดยสารฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ  เช่น  รถยนต รถ
จักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ  โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 379,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  แฟ้ม เครื่องเขียน  สมุด
บัญชี  ตะแกรงวางเอกสาร  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงาน ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่องน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก  หัว
พิมพหรือแถบพิมพ  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน  แป้นพิมพ  เมาส  เมนบอรด  RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,401,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,870,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,870,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,549,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,165,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 2,531,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 1,964,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ค่าประกันภัย
ทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถยนตโดยสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น
- ยา เวชภัณฑ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากหรือจมูก รองเท้ายางหุ้ม
ส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) และอื่น ๆ 
- เครื่องแต่งกายและอุปกรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 88
 ลําดับที่ 22

โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
(Clean food good taste)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจร้าน
อาหาร มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย (Clean food good taste) เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและ
สิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้รับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม ค่าเช่า
สถานที่  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 4
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสาร
และสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้รับ  การฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95
 ลําดับที่  7

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทํา
หน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและสิ่ง
พิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  96
 ลําดับที่  6
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและสิ่ง
พิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าวารสาร คู่มือให้ความรู้ ค่า
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้าที่ 83
  ลําดับที่ 17

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณค่าเอกสารและ
สิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรมค่าสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่า
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 91
 ลําดับที่  2
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โครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติ สําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความสุข5
 มิติ สําหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและสิ่งพิมพค่า
หนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงานค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียงค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 20

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเช่นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ค่ายาและเวชภัณฑ  ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล
สัตว และขึ้นทะเบียนสัตว (ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หน้าที่  85  ลําดับที่  19

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  ค่าเอกสารและ
สิ่งพิมพค่าหนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  อาคาร
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 426,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางในหัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลี
และผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การดแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอกหัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพสายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา ต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 4,019,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,798,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,798,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 513,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
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งบดําเนินงาน รวม 941,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ค่าใช้สอย รวม 334,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 153,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าประกันภัยทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วน
กลาง รถยนตโดยสาร  ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารเลขที่ 69/19 หมู่ที่ 6 ถนน
บางกรวย - ไทรน้อย ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี  เพื่อใช้เป็นที่ทําการศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนยหมู่
บ้านสมชาย)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ      
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 354,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี  ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้ จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทรายกระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ
  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลี
และผ้าพันแผล ถุงมือ  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอกหัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ศูนยบริการสาธารณสุขฯ (ศูนยหมู่
บ้านสมชาย) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ศูนยบริการสาธารณสุขฯ (ศูนยหมู่
บ้านสมชาย) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ศูนยบริการสาธารณสุขฯ (ศูนยหมู่
บ้านสมชาย) รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่า
เลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  ศูนยบริการสาธารณสุขฯ (ศูนยหมู่บ้านสมชาย)

งบลงทุน รวม 280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

กระจกกายภาพบําบัด จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกกายภาพบําบัด  จํานวน 1 บาน  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
- กรอบอลูมิเนียม  จํานวน 1 บาน 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 196  ลําดับที่ 8
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เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบดิจิตอลพร้อมชุดวัดส่วนสูง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบดิจิตอลพร้อม
ชุดวัดส่วนสูง  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ชั่งได้สูงสุด 200 กิโลกรัม
- ค่าละเอียด 100 กรัม
- แท่นชั่งเป็นพลาสติกขนาด 270 x 370 มิลลิเมตร
- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีเขียว (LED Display)
- ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ ปอนด (lb)
- มีปุ่มหักค่าน้ําหนักภาชนะ (TARE)
- ตัวเครื่องทําจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- พร้อมชุดวัดส่วนสูง 70 ถึง 220 เซนติเมตร
- มีฟังกชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)
- ใช้แบตเตอรี่แบบชารจไฟ (Rechargeable Battery)
- ใช้หม้อแปลง AC Adapter
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 192  ลําดับที่ 2
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จักรยานออกกําลังกาย เอนปัน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานออกกําลังกาย เอนปัน  จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- น้ําหนักจานล้อ 6 กิโลกรัม
- ระบบแรงต้าน แม่เหล็กปรับได้ 8 ระดับ
- ฟังกชั่นหน้าจอ มากถึง 6 ฟังกชั่น
- ปรับระดับคอ ปรับได้ ขึ้น - ลง
- ปรับระดับเบาะ ปรับได้ ขึ้นลง/หน้าหลัง
- รับน้ําหนักผู้เล่น ได้ถึง 120 กิโลกรัม
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 195  ลําดับที่ 6
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เตียงกายภาพบําบัดปรับระดับไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงกายภาพบําบัดปรับระดับ
ไฟฟ้า  จํานวน 1 เตียง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถปรับระดับสูงต่ําด้วยระบบไฟฟ้า
- สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต  50 เฮริตซ
- เตียงมีขนาด ความยาวขั้นต่ํา  193 ซ.ม. และความกว้างขั้น
ต่ํา 70 ซ.ม.
- สามารถปรับระดับความสูงเตียงปรับระดับต่ําสุดขั้นต่ํา 48 ซ.ม
. และปรับระดับสูงสุดขั้นต่ํา 91 ซ.ม.
- สามารถปรับระดับเบาะส่วนศรีษะได้ ปรับเป็นมุม ขั้นต่ํา 30
 องศา
- สามารถถอดเบาะบริเวรหน้าออก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหายใจ
ในกรณีนอนคว่ําได้
- ที่บริเวณขาเตียงมีล้อทั้ง 4 ด้านเพื่อสะดวกในการขนย้าย
- สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด 225 กิโลกรัม
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 193  ลําดับที่ 4
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เตียงกายภาพบําบัดปรับระดับไฟฟ้า(ขนาดใหญ่) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงกายภาพบําบัดปรับระดับไฟฟ้า (ขนาด
ใหญ่)  จํานวน 1 เตียง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - สามารถปรับระดับสูงต่ําด้วยระบบไฟฟ้า
 - สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต  50 เฮริตซ
- เตียงมีขนาด ความยาวขั้นต่ํา 189 ซ.ม. และความกว้างขั้น
ต่ํา 107 ซ.ม.
- สามารถปรับระดับความสูงเตียงปรับระดับต่ําสุดขั้นต่ํา 48 ซ.ม
. และปรับระดับสูงสุดขั้นต่ํา 91 ซ.ม.
- สามารถปรับระดับเบาะส่วนศรีษะได้ ปรับเป็นมุมขั้นต่ํา 30
 องศา
- สามารถถอดเบาะบริเวณหน้าออก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
หายใจในกรณีนอนคว่ําได้
- ที่บริเวณขาเตียงมีล้อทั้ง 4 ด้านเพื่อสะดวกในการขนย้าย
- สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด 225 กิโลกรัม
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 194  ลําดับที่ 5
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เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ่ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ่  จํานวน 1
 เตียง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- พื้นเตียงบุฝองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม หนา 2 นิ้ว ขนาดกว้าง 24
 นิ้ว ยาว 76 นิ้ว
- ควบคุมการทํางานด้วยระบบรีโมทแบบไร้สาย
- สามารถปรับเอนยืนได้ตั้งแต่ 0-90องศา พร้อมมีสเกลอ่านค่า
องศา เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
- มีสายรัดตัว 3 เส้น สําหรับรัด บริเวณช่วงขา เอวหรือสะโพก
และช่วงอก ทําด้วยเนื้อผ้าอย่างดี 4 นิ้ว
- ติดเบรก 4 ล้อ สามารถล็อกอยู่กับที่ได้
- สามารถรับน้ําหนักขั้นต่ํา 175 กิโลกรัม
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นเนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ  และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 197  ลําดับที่ 10

ราวคู่ขนานฝึกเดิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อราวคู่ขนานฝึกเดิน  จํานวน 1 อัน  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- ราวจับทําจากท่อแสตนเลสจํานวน 1 คู่
- ขนาดความยาว ของบารคู่ขนาด 3 เมตร ความกว้างของราวต่ํา
ประมาณ 24 นิ้ว (60ซ.ม.) ความสูงของราวปรับได้ ประมาณ 27 -
 38 นิ้ว
- มีเสา จํานวน 4 เสา ทําด้วยแสตนเลส      
- พื้นทําด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบเงา ขนาดกว้างขั้นต่ําประมาณ 70
 ซ.ม. ความหนาประมาณ 2 นิ้ว             
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาลเมือง
บางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 4,592,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,241,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,241,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,181,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 

งบดําเนินงาน รวม 2,350,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต  ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

โครงการกลุ่มสตรีบําเพ็ญประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกลุ่มสตรีบําเพ็ญ
ประโยชน เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 20

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 19

โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อย
โอกาส  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 18
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โครงการฝึกอาชีพคนพิการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพคน
พิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 105
  ลําดับที่ 17

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีพัฒนาเมืองบางกรวย  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของรางวัลและของขวัญที่ระลึก ค่า
วัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 109
  ลําดับที่ 21

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 104  ลําดับที่ 16
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 120  ลําดับที่ 32

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 100  ลําดับที่ 12

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 1,128,000 บาท

งบบุคลากร รวม 848,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 848,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 203,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 573,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ  เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น อาคาร
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 35,590,200 บาท
งบบุคลากร รวม 15,528,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,528,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 353,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,247,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 11,538,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,385,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
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งบดําเนินงาน รวม 15,062,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,004,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 7,065,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 824,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ภัย ค่าประกันทรัพยสิน ค่าประกันรถยนตส่วนกลาง รถยนต
โดยสาร ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบางกรวยให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 30795 เลขที่ดิน 737 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 30796 เลขที่ดิน 738 ตําบลบางกรวย อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 19 ตาราง
วา สําหรับใช้เป็นที่จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
พื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 6

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องคการบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยให้แก่องคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการขยะสร้างบุญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขยะสร้างบุญเช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือเครื่องใช้
ที่จําเป็น เช่น ถังขยะแยกประเภท ค่าดําเนินโครงการฝึก
อบรม/กิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและสิ่ง
พิมพ  ค่าหนังสือสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม  ค่าเช่าสถานที่  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 12

โครงการจัดการเก็บขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเก็บขยะชิ้น
ใหญ่ของเหลือใช้ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้องและค่า
ดําเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
สื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดการขยะอินทรียอย่างยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย
อย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม / กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ค่าในจ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสารและ
สิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  ค่าเช่าสถานที่ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าสื่อประชาสัมพันธค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 11

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนารักษาความ
สะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน)  เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณต่าง ๆ
  เพื่อใช้ในการพัฒนาความสะอาดถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้แก่ เข่ง จอบ คราด ถุงบรรจุขยะ และ
วัสดุอื่น ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม  และเพื่อเป็นการปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงบนถนน  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดโครงการฯ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าเอกสาร
และสิ่งพิมพ ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม  ค่าเช่า
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ/กิจกรรมค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ
อื่น ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 3
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โครงการรักคุณ รักษโลก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักคุณ รักษโลก เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม / กิจกรรมต่าง ๆ
 เช่น ค่าจัดซื้อถังรองรับแยกประเภท  ค่าในจ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณค่าเอกสารและสิ่ง
พิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษโลก พ.ศ.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 74
  ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ  เช่น  รถยนต รถ
จักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถ่ายเอกสาร 
 เครื่องพิมพดีด  เครื่องส่งโทรพิมพ  โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เช่น  วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 6,933,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง  กุญแจต่าง ๆ
  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลี
และผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุพืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืชเช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย  ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการ
ข้างต้นได้ เช่น สายยางสําหรับดูดสิ่งปฏิกูล และสําหรับรถดูด ท่อ
ระบายน้ํา และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยฯ
และบริเวณที่ดินจัดเป็นที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดเก็บ
พัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และลานจอดรถยนต
บรรทุกขยะมูลฝอยฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซอยวัด
กล้วย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี ฯลฯ

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล และบริเวณที่ดินจัดเป็นที่
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดเก็บพัสดุของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และลานจอดรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยฯ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซอยวัดกล้วย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต  จํานวน 2 คัน  ราคาคัน
ละ 2,500,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก
เมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000
 กิโลกรัม 
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่
น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิดแรงดันสูง
สุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนดต่อตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้ง
ที่ 3)  หน้าที่ 9  ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,163,600 บาท

งบบุคลากร รวม 685,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 685,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 550,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 

งบดําเนินงาน รวม 448,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 272,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ
  99 /1 หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี ฯลฯ  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ
  99 /1 หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี ฯลฯ 

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของกองสวัสดิการสังคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 1,030,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,030,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  จํานวน 1
 เครื่อง  
- ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
- ขนาดที่กําหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ํา
- สามารถย่อ - ขยายได้
- พื้นที่การพิมพใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาดไม่
ต่ํากว่า 1 ตัน  จํานวน 1 คัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- เป็นแบบเกียรอัตโนมัติ 
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิ
- งบประมาณตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,875,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,589,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,589,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,649,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 874,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 2,286,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,089,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

โครงการกระจกหกด้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกระจกหก
ด้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบํารุง/ค่าเช่า
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 148  ลําดับที่ 3 
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โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก
ตั้งคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการจัดการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
เช่าเต็นท ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0810.7/ว3402 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 147  ลําดับที่ 2

โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายสินค้าของเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดแสดงสินค้าและ
จัดจําหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
เช่า/ค่าบํารุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2564  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 117  ลําดับที่ 29
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 122  ลําดับที่ 34

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทําอาหาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการทําอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 110  ลําดับที่ 22

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 116  ลําดับที่ 28
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โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทคหกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  หน้าที่ 112
  ลําดับที่ 24 

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานช่างต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 25

โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานหัตถกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 114  ลําดับที่ 26
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โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทสิ่งประดิษฐ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุงสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 27

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 121  ลําดับที่ 33

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 146  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬามวลชนเฉลิม
พระเกียรติ ฯ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าชุดวอรม รองเท้า ถุงเท้า ค่าน้ํา
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทําป้ายต่าง ๆ
 ค่าอุปกรณการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน
กีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 131 ลําดับที่ 41
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โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าชุดวอรม รองเท้า ถุง
เท้า ค่าน้ําดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ
แข่งขัน ค่าจ้างทําป้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่ง
ขันกีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 43

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าบํารุงสนาม ค่าเช่าสนาม ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล เงินหรือของ
รางวัลการแข่งขัน ค่าจ้างทําป้ายต่าง ๆ ค่าอุปกรณกีฬา ค่า
อุปกรณการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
จัดการแข่งขัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการฝึกอบรมกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่า/ค่าบํารุง
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณต่างๆในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 130
 ลําดับ 40

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ บํารุงรักษาหรือซ่อมสนามฟุตซอล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขา
ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ สําหรับใช้ในการปรับปรุงสนาม
กีฬา

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณกีฬา เช่น เชือกกระโดด ลูก
ฟุตบอล ตาข่ายประตู ไม้เทนนิส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามฟุตซอลเทศบาลเมืองบางกรวย รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,923,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,125,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,125,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 876,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 798,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 756,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่และ
เวที  ค่าวัสดุตกแต่งกระทง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  เงินรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าสายสะพาย ค่ามหรสพ การ
แสดง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  เช่น  ค่าเช่าเต็นท  ค่า
เช่าเวที  ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟประดับ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
งาน เครื่องปันไฟ  ค่าใช้จ่ายในการประกวด  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก  ค่าป้ายโครงการค่า
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ ค่าเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทําผม  ผู้
เชิญรางวัลบนเวที  ค่าเช่าหรือบริการรถสุขา ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 154
 ลําดับ 9

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต  เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าเช่า
เต็นท ค่าวัสดุอุปกรณในการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ค่าเช่าเวที ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ/ของชําร่วยสําหรับผู้สูงอายุที่ร่วม
งาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าสถานที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าตกแต่งรถต้นเทียน ค่าตกแต่งเรือเทียน ค่า
เช่าเรือร่วมขบวน  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
มหรสพ การแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไฟประดับไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณงาน  ค่าเช่าเต็นท ค่าเช่าเวที ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม ค่าภัตตาหารถวาย
พระ  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ ค่าป้าย
เทศบาล  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติ
งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา จานรอง ถาด ถาดหลุม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้า
คลุมเก้าอี้ กรอบรูป ฯลฯ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,763,700 บาท

งบบุคลากร รวม 3,536,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,536,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 806,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,954,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,638,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าประกันภัยทรัพยสิน ค่าประกันภัยรถยนตส่วนกลาง รถ
ยนตโดยสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินโฉนดที่ 2795 เลขที่ดิน 542 หน้า
สํารวจ 208 ตําบลวัดชลอ (บางโอ) อําเภอบางกรวย (บาง
ใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสถานที่จอดรถยนต โรงเพาะ
ชํา และเก็บพัสดุกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่ารับรอง ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เรือ
ยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 576,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่อง
เขียน สมุดบัญชี ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา จานรอง ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณบันทึกข้อมูลแบบภายในและภายนอก หัว
พิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ  สายเคเบิล สาย
แลน แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด RAM  Power Supply เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเก็บพัสดุบริเวณวัดโพธิ์บางโอ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 272,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 272,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่งรับแขก จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่งรับแขก (นั่งคอยแบบ
เหล็ก)  จํานวน 2 ชุด
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 3     

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เป็นเก้าอี้นั่งทํางานที่มีขนาด
มาตรฐาน คงทน แข็งแรง ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน เบาะที่นั่ง
และพนักพิงเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง PVC โครงขาเหล็ก มีที่พัก
แขน จํานวน 2 ตัว 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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ชุดโซฟารับแขก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก ประกอบด้วย ตัวยาว 1
 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง 1 ตัว
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 2     

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 131,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท  รวมเป็นเงิน 68,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 4
 ชุด  ราคาชุดละ 3,800 บาท  รวมเป็นเงิน 15,200 บาท
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 48,000 บาท
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 75,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  รวมเป็นเงิน 44,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2
 ชุด  ราคาชุดละ 3,800 บาท  รวมเป็นเงิน 7,600 บาท
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 24,000 บาท
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  รวมเป็น
เงิน 10,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564  
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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งานก่อสร้าง รวม 58,037,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,849,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,849,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ที่มีสิทธิได้รับ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 654,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,217,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่พิมพ : 27/7/2565  11:46:31 หน้า : 162/178

285



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 298,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานจ้างที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน
ถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบ
แทนได้

งบดําเนินงาน รวม 4,832,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,050,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารังวัดสอบเขตทางสาธารณะ
ประโยชน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้งหรือบรรจบไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ  เช่น รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องส่งโทรพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้
เก็บเอกสาร เรือยนต ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงานเทศบาล ฯลฯ    
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,315,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร สี แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางนอก ยางใน หัว
เทียน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู แม่แรง ไขควง กุญแจต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร พู่กัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในรายการข้างต้นได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบฟนฟูระบายน้ํา ระบบเขื่อนป้องกัน
น้ําท่วม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 44,355,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,305,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เป็นเก้าอี้นั่งทํางานที่มีขนาด
มาตรฐาน คงทน แข็งแรง ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน เบาะที่นั่ง
และพนักพิงเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง PVC โครงขาเหล็ก มีที่พัก
แขน จํานวน 4 ตัว 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

โต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 7 ลิ้นชัก พร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 2 ตัว 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คีมบีบคอนเน็คเตอร แบบ H type จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคีมบีบคอนเน็คเตอร แบบ H type  สําหรับ
ใช้เป็นคีมบีม คีมย้ําคอนเน็คเตอรย้ําหางปลา จํานวน 2 ตัว
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อรองรับการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1 

โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต  จํานวน 100
 ดวง 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เพื่อรองรับ
การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยที่
ชํารุด รองรับการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด เสื่อมสภาพจาก
การใช้งาน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ช่วยประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 6 
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โคมไฟ LED ขนาด 80 วัตต จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 80 วัตต  จํานวน 100
 ดวง 
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อรองรับการ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ช่วย
ประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่ 17 ลําดับที่ 5

โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36
 วัตต  จํานวน 95 ดวง
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  และเทศบาล
เมืองบางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนโคม
ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตามที่ประชาชนร้องขอมาและมีการใช้สัญจรผ่าน
ไป - มาจํานวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างและช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าต่อการบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่ 17 ลําดับที่ 4
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โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50
 วัตต  จํานวน 225 ดวง  
- งบประมาณตั้งไว้ตามราคาที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และเทศบาล
เมืองบางกรวยมีความจําเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนโคม
ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย  ตามที่ประชาชนร้องขอมาและมีการใช้สัญจรผ่าน
ไป - มาจํานวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างและช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าต่อการบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่ 17 ลําดับที่ 7 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 91,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2
 ชุด  ราคาชุดละ 3,800 บาท  รวมเป็นเงิน 7,600 บาท
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 24,000 บาท
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 12,000 บาท 
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 75,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 2
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  รวมเป็นเงิน 44,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน 2
 ชุด  ราคาชุดละ 3,800 บาท  รวมเป็นเงิน 7,600 บาท
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 24,000 บาท
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)  จํานวน 2
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 20,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564     
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  รวมเป็นเงิน 7,500
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 
- งบประมาณตั้งไว้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล รถแม็กโคร ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,050,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา เปิด-ปิด ป้องกันน้ําท่วม ถนน
บางกรวย-จงถนอม บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้ํา เปิด - ปิด ขนาด 0.80
 เมตร จํานวน 2 ประตู (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่  1 
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โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา พร้อมรางยู ค.ส.ล. บริเวณลํา
กระโดง หมู่บ้านธนากร 4

จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้ํา จํานวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 เมตร สูง 1.50 - 1.80
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร
- งานคืนสภาพสะพานเดินเท้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 70 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมเขื่อน บริเวณลํากระโดงข้าง
หมู่บ้านโกลเด้นทาวน 1

จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูน้ํา จํานวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2

โครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ํา บริเวณลํากระโดงวัด
กล้วย ตําบลวัดชลอ

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 เมตร x 1.50
 เมตร x 6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง พร้อมประตูระบายน้ํา (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 8
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ํา บริเวณคลองบางกรวย 
หมู่3 ตําบลวัดชลอ

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ํา (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 4 

โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตําบลวัดชลอ และตําบลบางกรวย

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร บนถนนสาย
หลักและสายรอง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 6 

โครงการทําความสะอาดทางน้ําสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทําความสะอาดทางน้ําสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 1 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25 ซอย26 
ซอย 26/1 ซอย26/2 ซอย26/3 ซอย27 และซอยหลัก

จํานวน 6,500,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลัก หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร กว้างประมาณ 4.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 115.20 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 25 เชื่อมซอยหลัก หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร กว้างประมาณ 7.20 เมตร ยาว 57.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 414.00 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 26 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.20 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ 676.80
 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 26/1 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 108.00
 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 26/2 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.20 เมตร ยาว 16.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 118.80
 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 26/3 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.90 เมตร ยาว 17.70 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 122.13
 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 27 เชื่อมซอย 26 หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร กว้างประมาณ 7.40 เมตร ยาว 106.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 784.40 ตารางเมตร
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 27 เชื่อมซอยหลัก หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร กว้างประมาณ 6.20 เมตร ยาว 31.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ 192.20 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว
รวม 618.00 เมตร
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 - 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาว 575.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 82 บ่อ
- งานคืนสภาพไหล่ทาง และทางเชื่อม หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5  
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โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัดโพธิ์บางโอ หมู่9 จํานวน 1,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 125.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนยกลาง 0.60
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 216.00 เมตร 
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 26 บ่อ 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 เมตร กว้าง 0.60
 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย - 
ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

จํานวน 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หนา 0.10
 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร (รวมรางวี) ยาว 620.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,960.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักค.ส.ล. จํานวน 50 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพักเล็กเชื่อมบ่อพักจํานวน 124 บ่อ
- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม จํานวน 74 บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20-0.25 เมตร กว้าง 0.70
 เมตร ยาว 1,084.00 เมตร
- งานคืนสภาพไหล่ทางและทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.10
 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ตําบลวัดชลอ ตําบลบางกรวย

จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาท่อระบายน้ําที่ชํารุดโดยเปลี่ยนฝาเหล็ก
หล่อ จํานวนไม่น้อยกว่า 220 ฝา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 เมตร x 1.50
 เมตร  x 8.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
- ก่อสร้างบ่อรับน้ําพร้อมตะแกรงดักขยะ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนยกลาง 0.60
 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 3 บ่อ 
- ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 50 บ่อ 
- ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 0.60
 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 1

โครงการลอกท่อระบายน้ําสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลอกท่อระบายน้ําสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย)        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 2
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างให้ผู้รับจ้างโครงการก่อ
สร้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เป็นสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) กรณีผู้ว่าจ้างต้องชดเชยเงินให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบ
ราชการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 2 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 71,500,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 9,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เงินสํารองจาย 30,817,592

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

7,847,808

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

1,500,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

100,000

กองทุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

1,100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 1/44

302



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 71,500,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 9,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เงินสํารองจาย 30,817,592

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

7,847,808

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

1,500,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

100,000

กองทุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

1,100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

1,000

คาบํารุงสมาคมเทศบาล
นครและเมือง

200,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

400,300

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,430,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

459,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

1,000

คาบํารุงสมาคมเทศบาล
นครและเมือง

200,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

400,300

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,430,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

459,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 4/44

305



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,564,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

22,681,200 1,977,000 6,925,800 7,219,000 2,181,800 556,000 2,199,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

536,000 67,200 104,000 42,000 5,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 709,200 103,200 206,000 18,000 85,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 640,300 1,884,600 1,247,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 7,471,800 5,739,900 2,796,500 2,631,000 12,111,200 874,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

535,600 670,000 96,600 145,600 2,457,000 48,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

37,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

6,620,000 1,000

คาเบี้ยประชุม 45,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

431,000 400,000 11,000 62,000 1,000 1,000,000 1,000

คาเชาบ้าน 1,494,000 48,000 307,000 264,000 180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,564,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

876,500 6,730,000 51,347,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

92,000 913,400

เงินประจําตําแหนง 18,000 140,000 1,279,600

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,024,000 4,795,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 231,400 4,023,000 35,878,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

377,000 4,329,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

37,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,200,000 7,821,000

คาเบี้ยประชุม 45,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 200,000 2,107,000

คาเชาบ้าน 500 336,000 2,629,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

262,900 40,000 133,000 51,000 29,200 4,000 16,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,213,000 443,000 2,798,400 161,000 1,000 824,000 1,000

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์
รับชําระคาธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย

50,000

โครงการเผยแพรให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีและคา
ธรรมเนียม

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

101,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

190,000 2,000 81,000 28,000 3,000 4,000 6,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

540,000 104,000 380,000 95,000 50,000 7,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

500 119,000 656,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 26,000 1,450,000 12,917,400

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์
รับชําระคาธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย

50,000

โครงการเผยแพรให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีและคา
ธรรมเนียม

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

111,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000 344,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

90,000 150,000 1,476,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพิธีใน
วันสําคัญตาง ๆ

250,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการประกวด
สํานักทะเบียนดีเดน

35,000

โครงการนายก
เทศมนตรีพบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน

50,000

โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

60,000

โครงการพัฒนาเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

300,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 500,000

โครงการวันเทศบาล 20,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรของเทศบาล
เมืองบางกรวย

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพิธีใน
วันสําคัญตาง ๆ

250,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการประกวด
สํานักทะเบียนดีเดน

35,000

โครงการนายก
เทศมนตรีพบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน

50,000

โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

60,000

โครงการพัฒนาเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

300,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 500,000

โครงการวันเทศบาล 20,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรของเทศบาล
เมืองบางกรวย

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
สร้างความโปรงใสเพื่อ
ตอต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100,000

โครงการสงเสริม
บุคลากรดีเดน

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว

100,000

โครงการอบรมภาษา
ตางประเทศสําหรับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองบางกรวย

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,030,000 1,100,000 300,000 350,000 3,100,000 150,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

500,000

โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและการอพยพหนี
ไฟ

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
สร้างความโปรงใสเพื่อ
ตอต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100,000

โครงการสงเสริม
บุคลากรดีเดน

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว

100,000

โครงการอบรมภาษา
ตางประเทศสําหรับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองบางกรวย

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 590,000 6,650,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

500,000

โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและการอพยพหนี
ไฟ

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

60,000

โครงการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

115,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การจราจร

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

260,000

โครงการกีฬาเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

77,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

250,000

โครงการจัดอบรมผู้
ปกครองเด็กเล็ก

30,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

60,000

โครงการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

115,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การจราจร

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

260,000

โครงการกีฬาเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

77,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

250,000

โครงการจัดอบรมผู้
ปกครองเด็กเล็ก

30,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

70,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

65,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,938,000

โครงการอบรมคุณธรรม
นําชีวิตพอเพียงตามพระ
ราชดําริ

40,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาการจัดทําและ
ติดตามแผนพัฒนาการ
ศึกษา

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

150,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณ
สุข

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

70,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

65,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,938,000

โครงการอบรมคุณธรรม
นําชีวิตพอเพียงตามพระ
ราชดําริ

40,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาการจัดทําและ
ติดตามแผนพัฒนาการ
ศึกษา

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

150,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณ
สุข

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจร้าน
อาหารมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย 
(Clean food good 
taste)

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

980,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์

30,000

โครงการสงเสริมความ
สุข 5 มิติ สําหรับผู้สูง
อายุ

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจร้าน
อาหารมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย 
(Clean food good 
taste)

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

980,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์

30,000

โครงการสงเสริมความ
สุข 5 มิติ สําหรับผู้สูง
อายุ

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย

20,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สัมผัสอาหาร

10,000

โครงการกลุมสตรี
บําเพ็ญประโยชน์

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้
ด้อยโอกาส

1,000

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี
พัฒนาเมืองบางกรวย

1,500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย

20,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สัมผัสอาหาร

10,000

โครงการกลุมสตรี
บําเพ็ญประโยชน์

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้
ด้อยโอกาส

1,000

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี
พัฒนาเมืองบางกรวย

1,500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

200,000

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยให้แก
องค์การบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี

3,000,000

โครงการขยะสร้างบุญ 30,000

โครงการจัดการเก็บขยะ
ชิ้นใหญของเหลือใช้

50,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์อยางยั่งยืน

50,000

โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาดในชุมชน 
(BCD ชุมชน)

50,000

โครงการรักคุณ รักษ์
โลก

50,000

โครงการกระจกหกด้าน 40,000

โครงการจัดตั้งชุมชน
และเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

200,000

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยให้แก
องค์การบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี

3,000,000

โครงการขยะสร้างบุญ 30,000

โครงการจัดการเก็บขยะ
ชิ้นใหญของเหลือใช้

50,000

โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์อยางยั่งยืน

50,000

โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาดในชุมชน 
(BCD ชุมชน)

50,000

โครงการรักคุณ รักษ์
โลก

50,000

โครงการกระจกหกด้าน 40,000

โครงการจัดตั้งชุมชน
และเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดแสดงสินค้า
และจัดจําหนายสินค้า
ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการทําอาหาร

40,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการบริการ

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทคหกรรม

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานชางตาง ๆ

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานหัตถกรรม

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

1,500,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

20,000

โครงการกีฬามวลชน
เฉลิมพระเกียรติฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดแสดงสินค้า
และจัดจําหนายสินค้า
ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการทําอาหาร

40,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทการบริการ

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทคหกรรม

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานชางตาง ๆ

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทงานหัตถกรรม

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

1,500,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

20,000

โครงการกีฬามวลชน
เฉลิมพระเกียรติฯ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี

โครงการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการฝึกอบรมกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,800,000 55,000 450,000 170,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 40,000 53,000 12,000 2,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 526,000 37,000 2,047,700 80,000 800,000 1,000

วัสดุกอสร้าง 101,000 260,000 50,000 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120,000 500,000 10,000 38,000 730,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 287,000 620,000 20,000 185,000 5,050,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,500 4,000 6,000 4,000 1,000 500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500,000 65,000 400,000 230,000 30,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน

90,000 90,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000 400,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

5,000 5,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000 100,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน

70,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 2,775,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 500,000 728,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 5,000 3,536,700

วัสดุกอสร้าง 20,000 1,200,000 1,671,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 220,000 1,648,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 450,000 6,652,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 36,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 2,625,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 1,500 1,000 1,500 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 50,000 400,000 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000 15,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 800,000

วัสดุการเกษตร 100,000 5,000 150,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,400,000 920,000 600,000 100,000 45,000 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 150,000 150,000 400,000 15,000 15,000 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 95,000 3,000 5,000 5,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 500,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

202,000 51,000 16,000 60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

220,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้รับแขก 12,500

เก้าอี้สํานักงาน 7,500

เครื่องทําลายเอกสาร 30,000 19,300

เครื่องฟอกอากาศ 60,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 8,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 27/44

328



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 1,500 35,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

700,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 270,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 800,000

วัสดุการเกษตร 255,000

วัสดุกีฬา 30,000 130,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,000 830,000 4,920,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 733,000

คาบริการโทรศัพท์ 113,000

คาบริการไปรษณีย์ 500,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

329,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

220,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้รับแขก 12,500

เก้าอี้สํานักงาน 36,000 43,500

เครื่องทําลายเอกสาร 49,300

เครื่องฟอกอากาศ 60,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บาน
ผสม

5,500

ตู้เหล็กบานเปิด2บาน 3,000

ตู้เหล็กรางเลื่อนเก็บ
เอกสาร

130,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 10,000

โต๊ะประชุมไม้ 18,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์
พื้นโฟเมก้า

15,000

โต๊ะวางเครื่องพริ้นเตอร์
ขาเหล็ก

4,000

โทรศัพท์สํานักงานชนิด
ไร้สาย

7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

75,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บาน
ผสม

5,500

ตู้เหล็กบานเปิด2บาน 3,000

ตู้เหล็กรางเลื่อนเก็บ
เอกสาร

130,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 10,000

โต๊ะประชุมไม้ 18,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์
พื้นโฟเมก้า

15,000

โต๊ะวางเครื่องพริ้นเตอร์
ขาเหล็ก

4,000

โทรศัพท์สํานักงานชนิด
ไร้สาย

7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

75,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

45,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

32,800 32,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2

26,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500 2,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
ปั๊มจุม

280,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซมือสาว 12,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบ
หาม

500,000

ชุดผจญเพลิงในอาคาร
พร้อมเครื่องชวยอากาศ
หายใจ

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

91,600 137,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

164,000 229,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2

26,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

17,500 27,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
ปั๊มจุม

280,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซมือสาว 12,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบ
หาม

500,000

ชุดผจญเพลิงในอาคาร
พร้อมเครื่องชวยอากาศ
หายใจ

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 160,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,000,000

กระดานกํามะหยี่ขาตั้ง
ล้อเลื่อน

10,000

บอร์ดติดประกาศตู้
กระจก

30,000

รถเข็นอเนกประสงค์ 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 850,000 850,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์สี แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

23,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชุดโต๊ะรับประทานอาหา
รสแตนเลส

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กระจกกายภาพบําบัด 12,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 33/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 160,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,000,000

กระดานกํามะหยี่ขาตั้ง
ล้อเลื่อน

10,000

บอร์ดติดประกาศตู้
กระจก

30,000

รถเข็นอเนกประสงค์ 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,700,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์สี แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

23,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชุดโต๊ะรับประทานอาหา
รสแตนเลส

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กระจกกายภาพบําบัด 12,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 34/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล 
ระบบดิจิตอลพร้อมชุด
วัดสวนสูง

20,000

จักรยานออกกําลังกาย 
เอนปั่น

8,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับ
ระดับไฟฟ้า

90,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับ
ระดับไฟฟ้า(ขนาดใหญ)

90,000

เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ 35,000

ราวคูขนานฝึกเดิน 25,000

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย

5,000,000

เครื่องพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล

180,000

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่งรับแขก

ชุดโซฟารับแขก

โต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คีมบีบคอนเน็คเตอร์ 
แบบ H type

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 35/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล 
ระบบดิจิตอลพร้อมชุด
วัดสวนสูง

20,000

จักรยานออกกําลังกาย 
เอนปั่น

8,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับ
ระดับไฟฟ้า

90,000

เตียงกายภาพบําบัดปรับ
ระดับไฟฟ้า(ขนาดใหญ)

90,000

เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ 35,000

ราวคูขนานฝึกเดิน 25,000

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย

5,000,000

เครื่องพิมพ์สําเนาระบบ
ดิจิตอล

180,000

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่งรับแขก 14,000 14,000

ชุดโซฟารับแขก 30,000 30,000

โต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ใช้
ปฏิบัติงาน

28,000 28,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คีมบีบคอนเน็คเตอร์ 
แบบ H type

76,000 76,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โคมไฟ LED ขนาด 100 
วัตต์

โคมไฟ LED ขนาด 80 
วัตต์

โคมไฟ LED ขนาดไม
น้อยกวา 36 วัตต์

โคมไฟ LED ขนาดไม
น้อยกวา 50 วัตต์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ํา เปิด-ปิด 
ป้องกันน้ําทวม ถนน
บางกรวย-จงถนอม 
บริเวณคอสะพานคลอง
บางกอกน้อย

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 37/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โคมไฟ LED ขนาด 100 
วัตต์

1,200,000 1,200,000

โคมไฟ LED ขนาด 80 
วัตต์

1,000,000 1,000,000

โคมไฟ LED ขนาดไม
น้อยกวา 36 วัตต์

450,000 450,000

โคมไฟ LED ขนาดไม
น้อยกวา 50 วัตต์

1,200,000 1,200,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

151,200 151,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1

20,000 20,000

ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ํา เปิด-ปิด 
ป้องกันน้ําทวม ถนน
บางกรวย-จงถนอม 
บริเวณคอสะพานคลอง
บางกอกน้อย

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 38/44

339



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ํา พร้อมรางยู ค
.ส.ล. บริเวณลํากระโดง 
หมูบ้านธนากร 4

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ําพร้อมเขื่อน 
บริเวณลํากระโดงข้าง
หมูบ้านโกลเด้นทาวน์ 1

โครงการทอลอดเหลี่ยม 
พร้อมประตูระบายน้ํา 
บริเวณลํากระโดงวัด
กล้วย ตําบลวัดชลอ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงประตูระบายน้ํา 
บริเวณคลองบางกรวย 
หมู3 ตําบลวัดชลอ

โครงการทาสี ตีเส้น 
เครื่องหมายจราจร ภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตําบลวัดชลอ 
และตําบลบางกรวย

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 39/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ํา พร้อมรางยู ค
.ส.ล. บริเวณลํากระโดง 
หมูบ้านธนากร 4

4,000,000 4,000,000

โครงการกอสร้างประตู
ระบายน้ําพร้อมเขื่อน 
บริเวณลํากระโดงข้าง
หมูบ้านโกลเด้นทาวน์ 1

2,200,000 2,200,000

โครงการทอลอดเหลี่ยม 
พร้อมประตูระบายน้ํา 
บริเวณลํากระโดงวัด
กล้วย ตําบลวัดชลอ

1,500,000 1,500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงประตูระบายน้ํา 
บริเวณคลองบางกรวย 
หมู3 ตําบลวัดชลอ

3,000,000 3,000,000

โครงการทาสี ตีเส้น 
เครื่องหมายจราจร ภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตําบลวัดชลอ 
และตําบลบางกรวย

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 40/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการทําความ
สะอาดทางน้ําสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ชุมชนเทพ
ประทาน ซอย 25 
ซอย26 ซอย 26/1 
ซอย26/2 ซอย26/3 
ซอย27 และซอยหลัก

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัด
โพธิ์บางโอ หมู9

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบางกรวย - 
ไทรน้อย บริเวณสะพาน
วัดชลอ สุดเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

โครงการปรับปรุงฝาทอ
ระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ตําบลวัดชลอ ตําบล
บางกรวย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการทําความ
สะอาดทางน้ําสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ชุมชนเทพ
ประทาน ซอย 25 
ซอย26 ซอย 26/1 
ซอย26/2 ซอย26/3 
ซอย27 และซอยหลัก

6,500,000 6,500,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัด
โพธิ์บางโอ หมู9

1,950,000 1,950,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบางกรวย - 
ไทรน้อย บริเวณสะพาน
วัดชลอ สุดเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

12,500,000 12,500,000

โครงการปรับปรุงฝาทอ
ระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ตําบลวัดชลอ ตําบล
บางกรวย

3,300,000 3,300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา บริเวณชุมชน
วัดลุมคงคาราม

โครงการลอกทอระบาย
น้ําสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการชดเชยคางาน
สิ่งกอสร้างแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 2,898,000

รวม 125,557,500 66,839,600 19,648,500 25,798,000 14,757,100 4,592,000 36,718,200 7,039,400

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 43/44
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา บริเวณชุมชน
วัดลุมคงคาราม

3,000,000 3,000,000

โครงการลอกทอระบาย
น้ําสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

500,000 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการชดเชยคางาน
สิ่งกอสร้างแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 2,898,000

รวม 2,248,900 64,800,800 368,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  12:01:59 หน้า : 44/44
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