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1

คาแถลงการณ์งบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**************************
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางเลน
บั ดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้ บริห ารเทศบาลตาบลบางเลน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ตาบลบางเลน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตาบลบางเลน
มีสถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
176,834,149.88 บาท
เงินสะสม
107,849,581.99 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
52,778,552.22 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน
3,761,345.00 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ไม่ผูกพัน
2,953,500.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 )
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
จานวน
100,546,604.91 บาท
หมวดภาษีอากร
ยอดรวม
1,684,559.45 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ยอดรวม
2,307,487.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ยอดรวม
1,628,734.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ยอดรวม
176,126.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน
ยอดรวม
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
ยอดรวม
70,120,620.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ยอดรวม
24,629,077.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
(3) รายจ่ายจริง
จานวน
95,209,548.81 บาท
งบกลาง
ยอดรวม 25,451,927.80 บาท
งบบุคลากร
ยอดรวม 29,071,982.77 บาท
งบดาเนินงาน
ยอดรวม 29,885,213.05 บาท
งบลงทุน
ยอดรวม
9,863,438.19 บาท
งบรายจ่ายอื่น
ยอดรวม
20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุนอื่น
ยอดรวม
916,987.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
13,115,645.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2563 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2564 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2565 (บาท)

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1,684,559.45
2,500,000.00
3,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม
2,307,487.30
2,265,300.00
2,940,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1,628,734.02
3,001,000.00
1,501,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
176,126.50
161,000.00
155,100.00
หมวดรายได้จากทุน
10,000.00
10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
5,796,907.27 7,937,300.00 7,606,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
70,120,620.64 85,374,610.00 77,243,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
70,120,620.64 85,374,610.00 77,243,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
24,629,077.00 33,419,090.00 31,790,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,629,077.00 33,419,090.00 31,790,000.00
รวม 100,546,604.91 126,731,000.00 116,639,400.00

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2563 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2564 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2565 (บาท)

25,501,832.80

31,813,600.00

33,353,000.00

24,253,527.46

39,506,800.00

38,771,800.00

19,784,718.09

38,058,900.00

32,541,200.00

32,993,205.00
20,000.00
431,470.00
95,552,485.65
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565
ของเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
.......................................................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
116,639,400.00

3

บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

35,238,800.00
29,193,700.00
22,621,500.00
20,000.00
6,552,200.00
6,045,100.00
6,045,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟูาถนน
3. งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. งานบาบัดน้าเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. งานกีฬาและนันทนาการ
2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

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

48,037,600.00
8,728,500.00
4,037,100.00
4,691,400.00
24,508,200.00
23,208,200.00
750,000.00
550,000.00
14,295,900.00
4,930,900.00
700,000.00
8,565,000.00
100,000.00
460,000.00
460,000.00
45,000.00
10,000.00
35,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
1. งานส่งเสริมการเกษตร

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

10,000.00
10,000.00
10,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการดาเนินงานอื่น

ยอดรวม

33,353,000.00

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

33,353,000.00
33,353,000.00

บาท
บาท

แผนงานงบกลาง
1. งานงบกลาง

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร จึงเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ

งานงบกลาง (บาท)

รวม (บาท)

33,353,000.00
30,890,500.00
2,462,500.00
33,353,000.00

รวม

33,353,000.00
30,890,500.00
2,462,500.00
33,353,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

14,156,600.00
3,072,000.00
11,084,600.00
7,905,000.00
1,640,000.00
3,365,000.00
1,460,000.00
1,440,000.00
529,900.00
529,900.00
30,000.00
30,000.00
22,621,500.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานบริหาร
งานคลัง
4,427,200.00
4,427,200.00
2,090,000.00
735,000.00
660,000.00
665,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
6,552,200.00

รวม
18,583,800.00
3,072,000.00
15,511,800.00
9,995,000.00
2,375,000.00
4,050,000.00
2,125,000.00
1,470,000.00
564,900.00
564,900.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
29,193,700.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย

6

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
งานเทศกิจ
เรือนและระงับอัคคีภัย
งบ
3,032,100.00
งบบุคลากร
3,032,100.00
เงินเดือน (ฝุายประจา)
2,243,000.00
งบดาเนินงาน
163,000.00
ค่าตอบแทน
1,570,000.00
ค่าใช้สอย
510,000.00
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
770,000.00
งบลงทุน
770,000.00
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
6,045,100.00
รวม

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
3,032,100.00
3,032,100.00
2,243,000.00
163,000.00
1,570,000.00
510,000.00
770,000.00
770,000.00
6,045,100.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2,595,300.00
2,595,300.00
1,063,800.00
43,800.00
368,000.00
513,000.00
139,000.00
378,000.00
378,000.00
4,037,100.00

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

511,400.00
511,400.00
4,180,000.00
4,180,000.00
4,691,400.00

รวม
2,595,300.00
2,595,300.00
1,575,200.00
43,800.00
879,400.00
513,000.00
139,000.00
4,180,000.00
4,180,000.00
378,000.00
378,000.00
8,728,500.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
11,091,700.00
11,091,700.00
11,786,000.00
1,680,000.00
3,236,000.00
6,520,000.00
350,000.00
42,500.00
42,500.00
288,000.00
288,000.00
23,208,200.00

งานบริการ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น
750,000.00 550,000.00
750,000.00
550,000.00
750,000.00 550,000.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
11,091,700.00
11,091,700.00
13,086,000.00
1,680,000.00
4,536,000.00
6,520,000.00
350,000.00
42,500.00
42,500.00
288,000.00
288,000.00
24,508,200.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน

งบ

งานบริหาร
งาน ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะ
และชุมชน
3,468,900.00

งบบุคลากร
เงินเดือน
3,468,900.00
(ฝุายประจา)
1,462,000.00
งบดาเนินงาน
90,000.00
ค่าตอบแทน
1,050,000.00
ค่าใช้สอย
310,000.00
ค่าวัสดุ
12,000.00
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม 4,930,900.00

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งานไฟฟ้า
และถนน
-

งานบาบัด
น้าเสีย
-

รวม
-

3,468,900.00

-

3,468,900.00

- 3,565,000.00 100,000.00
- 3,065,000.00 100,000.00
500,000.00
- 5,000,000.00
- 5,000,000.00
-

5,127,000.00
90,000.00
4,215,000.00
810,000.00
12,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

-

-

700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00 8,565,000.00 100,000.00 14,295,900.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
-

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
460,000.00
460,000.00
460,000.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
460,000.00
460,000.00
460,000.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
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รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานการเกษตร
10,000.00
10,000.00
10,000.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
10,000.00
10,000.00
10,000.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานกีฬาและ
งานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ
ท้องถิ่น
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
10,000.00
35,000.00
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000.00
35,000.00
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
10,000.00
35,000.00
รวม

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รวม
45,000.00
45,000.00
45,000.00

รายัายตามงานและงบประมาณรายัาย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
******************************
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2565 อาศั ย อ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลบางเลน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
116,639,400.00 บาท โดยแยกรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนเงิน 116,639,400.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดรวม (บาท)
35,238,800.00
29,193,700.00
6,045,100.00
48,037,600.00
8,728,500.00
24,508,200.00
14,295,900.00
460,000.00
45,000.00
10,000.00
10,000.00
33,353,000.00
33,353,000.00
116,639,400.00

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
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ข้อ 5. ให้ นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)
(นายวรพจน์ พวงแย้ม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีจัดเก็บเอง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปูาย
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและขนสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่
จาหน่ายสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ค่าธรรมเนียมสาหรับสิ่งล่วงล้าลาน้า
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าปรับอื่นๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2564
ณ 31 ก.ค. 64

ปี 2562

ปี 2563

10,106,261.60
8,301,122.50
115,556.10
1,689,583.00
2,385,255.40
75,101.00
1,681,490.00
28,700.00
27,400.00

9,614,118.40
7,825,069.00
104,823.00
1,684,226.40
2,399,945.70
38,565.50
1,975,900.00
1,550.00
30,000.00

1,684,559.45
369,469.00
113,785.00
8,779.45
1,192,526.00
2,307,487.30
41,318.00
1,910,280.00
13,650.00
25,000.00

2,094,087.96
812,908.96
42,720.00
1,238,459.00
2,555,959.70
61,723.00
1,476,790.00
23,000.00
3,100.00

3,890.00
120.00
4,578.40
5,850.00
3,740.00
176,150.00

3,530.00
180.00
4,520.20
9,190.00
121,300.00

3820.00
150.00
4,549.30
35,500.00
92,900.00

1,830.00
290.00
5,033.30
44,800.00
37,900.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานประมาณการรายรับ

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

88.18
92.30
76.67
62.00

3,000,000.00
1,200,000.00
1,800,000.00
2,940,000.00
70,000.00
1,6000,000
30,000.00
5,000.00

61.00
58.00
83.89
74.67
0.00
75.80

3,000.00
500.00
6,000.00
1,000.00
60,000.00
8,000.00
50,000.00

67.74
68.80

ญน้าท่
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ปีงบประมาณ
รายการ
ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการ
ดอกเบี้ย
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผน ฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีรถยนต์

ปี 2561
173,536.00
198,100.00
400.00
4,000.00
1,120.00
1,080.00
1,220,039.73
1,220,039.73
237,250.00
81,000.00
156,250.00
2,030.00
2,030.00
92,602,327.12
11,775,233.43
19,946,182.48
2,582,313.44
995,727.80

ปี 2562
39,800.00
168,300.00
6,000.00
1,100.00
10.00
1,335,203.95
1,335,203.95
291,100.00
29,000.00
262,100.00
5,000.00
5,000.00
91,086,904.32
11,615,956.41
16,767,981.65
2,678,727.13
896,788.50

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานประมาณการรายรับ

ประมาณการ
ปี 2563

3,100.00
164,800.00
6,300.00
4,000.00
1,520.00
600.00
1,628,734.02
1,628,734.02
176,126.50
170.00
50,500.00
125,456.50
70,120,620.64
10,791,767.19
18,020,202.85
2,495,174.94
822,295.04

ปี 2564
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค. 64
862,323.40
95.81
37,500.00
19.74
0.00
0.00
1,070.00
71.33
600.00
60.00
1,053,125.70
0.00
1,053,125.70
70.21
136,715.00
3,100.00
62.00
15.00
15.00
133,600.00
89.07
0.00
0.00
68,757,643.80
6,226,473.18
91.36
16,622,653.62
81.48
2,592,760.50
86.43
537,513.24
81.56

ปี 2565
900,000.00
190,000.00
10,000.00
4,000.00
1,500.00
1,000.00
1,501,000.00
1,000.00
1,500,000.00
155,100.00
5,000.00
100.00
150,000.00
10,000.00
10,000.00
77,243,300.00
6,815,249.00
20,401,432.00
3,000,000.00
659,000.00
ญน้าท่
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ปีงบประมาณ
รายการ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีค่าภาคหลวงแร่
ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองฯ
เงินอุดหนุนทั่วไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน
การบริการสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์
เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนทั่วไปการดาเนินแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเครื่องแบบนักเรียน

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค. 64
10,907,199.67
83.90
76,300.32
76.30
47,742.27
95.48
31,747,001.00
95.57
21,955,393.67
4,157,071.67
53.30

ปี 2565

11,620,979.72
87,708.67
90,276.61
45,503,905.00
20,494,978.00
4,346,734.00

12,963,255.86
99,082.18
113,633.59
45,951,479.00
22,048,139.00
4,534,996.00

11,647,937.69
93,999.85
102,780.08
26,146,463.00
24,668,382.00
4,783,897.00

13,129,200.00

14,159,100.00

16,583,300.00

14,695,200.00

43.48

20,000,000.00

1,555,200.00

1,996,800.00

2,194,400.00

2,032,400.00

75.27

2,700,000.00

42,000.00

45,000.00

46,500.00

48,000.00

80.00

60,000.00

399,840.00
66,300.00
187,036.00
417,000.00
200,000.00

388,940.00
30,600.00
160,095.00
354,940.00
200,000.00

145,560.00
35,700.00
158,083.00
348,880.00
200,000.00

108,000.00
19,700.00
185,867.00
402,400.00
200,000.00

72.00
98.50
92.93
100.60
100.00

150,000.00
20,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00

151,668.00
-

151,668.00
6,000.00

97,317.00
5,4000.00

69,267.00
4,130.00

40.75
59.00

170,000.00
7,000.00

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานประมาณการรายรับ

13,000,000.00
100,000.00
50,000.00
33,217,619.00
31,790,000.00
7,800,000.00

ญน้าท่
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ปีงบประมาณ
รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนทั่วไปค่ารายหัว
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภาพการศึกษา (ศพด.)
เงินอุดหนุนโครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกัน
ไวรัสโคโรนา
เงินอุดหนุนโครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนม
รวมรายรับ

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

-

4,000.00
3,400.00
4,000.00
8,600.00
-

3,600.00
3,600.00
12,240.00
49,905.00

127,048,141.85

126,780,411.37

100,585,909.91

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานประมาณการรายรับ

ปี 2564
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค. 64
2,730.00
54.60
10,230.00
68.20
5,950.00
66.11
14,448.00
96,552,925.83

82.78

ปี 2565
5,000.00
4,000.00
15,000.00
9,000.00
116,639,400.00

ญน้าท่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับ
รวมทั้งสิ้น 116,639,400.00
หมวดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
3,000,000.00
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
1,200,000.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ภาษีปูาย
จานวน
1,800,000.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ

บาท
บาท
บาท

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและขนสิ่งปฏิกูล
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่
จาหน่ายสะสมอาหาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. ค่าธรรมเนียมโฆษณา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. ค่าธรรมเนียมสาหรับสิ่งล่วงล้าลาน้า
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. ค่าปรับอื่น ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
11. ค่าปรับผู้กระทาผิด กม.จราจรทางบก
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
จานวน

2,940,000.00
2,940,000.00
70,000.00

บาท
บาท
บาท

จานวน

1,600,000.00

บาท

จานวน

30,000.00

บาท

จานวน

5,000.00

บาท

จานวน

3,000.00

บาท

จานวน

500.00

บาท

จานวน

6,000.00

บาท

จานวน

1,000.00

บาท

จานวน

60,000.00

บาท

จานวน

8,000.00

บาท

จานวน

50,000.00

บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

12. ค่าปรับการผิดสัญญา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
15. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
16. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
17. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1. ดอกเบี้ย
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าเช่าหรือบริการ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

จานวน

90,000.00

บาท

จานวน

190,000.00

บาท

จานวน

10,000.00

บาท

จานวน

4,000.00

บาท

จานวน

1,500.00

บาท

จานวน

1,000.00

บาท

1,501,000.00
1,500,000.00

บาท
บาท

1,000.00

บาท

155,100.00
-

บาท
บาท

จานวน

5,000.00

บาท

จานวน

100.00

บาท

จานวน

150,000.00

บาท

10,000.00
10,000.00

บาท
บาท

77,243,300.00
6,815,249.00

บาท
บาท

20,401,432.00

บาท

3,000,000.00

บาท

รวมทั้งสิ้น
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน

หมวดรายได้จากทุน
รวมทั้งสิ้น
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรฯ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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4. ภาษีสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ภาษีรถยนต์
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. ภาษีสรรพสามิต
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. ค่าภาคหลวงแร่
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. การบริการสาธารณสุข
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครู
ผู้ดูแลเด็ก
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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บาท

จานวน

659,000.00

บาท

จานวน

13,000,000.00

บาท

จานวน

100,000.00

บาท

จานวน

50,000.00

บาท

จานวน

-

บาท

จานวน

33,217,619.00

บาท

รวมทั้งสิ้น
จานวน

31,790,000.00
7,800,000.00

บาท
บาท

จานวน

-

บาท

จานวน

20,000,000.00

บาท

จานวน

2,700,000.00

บาท

จานวน

60,000.00

บาท

จานวน

150,000.00

บาท

จานวน

20,000.00

บาท

จานวน

200,000.00

บาท
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9. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. เงินอุดหนุนทั่วไปการดาเนินแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
11. เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
12. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเครื่องแบบนักเรียน
คาชี้แจง ประมาณการไว้ในปีนี้
13. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าหนังสือเรียน
คาชี้แจง ประมาณการไว้ในปีนี้
14. เงินอุดหนุนทั่วไปค่ารายหัว
คาชี้แจง ประมาณการไว้ในปีนี้
15. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอุปกรณ์การเรียน
คาชี้แจง ประมาณการไว้ในปีนี้
16. เงินอุดหนุนทั่วไปค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คาชี้แจง ประมาณการไว้ในปีนี้

จานวน

450,000.00

บาท

จานวน

200,000.00

บาท

จานวน

170,000.00

บาท

จานวน

7,000.00

บาท

จานวน

5,000.00

บาท

จานวน

4,000.00

บาท

จานวน

15,000.00

บาท

จานวน

9,000.00

บาท

รวมรายรับ

จานวน

116,639,400.00

บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินกู้
ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
รวมแผนงานงบกลาง

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00
1,164,830.68
631,535.84
27,660.00
15,210,800.00
2,023,200.00
40,500.00
0.00

4,373,679.24
1,225,000.00
651,636.00
30,145.60
16,479,500.00
2,178,400.00
45,500.00
2,351,750.00

4,483,022.00
1,230,543.00
780,000.00
30,000.00
19,000,000.00
2,600,000.00
80,000.00
6,580,000.00

2.5
-18.44
0
0
5.26
3.85
0
-84.8

%
%
%
%
%
%
%
%

4,595,100
1,003,600
780,000
30,000
20,000,000
2,700,000
80,000
1,000,000

0.00
0.00
166,105.92
0.00
75,000.00
346,000.00
337,433.33
2,077,360.00
22,100,425.77

0.00
2,000.00
177,957.20
0.00
75,000.00
400,000.00
0.00
1,835,039.00
29,825,607.04

0.00
50,000.00
174,910.00
50,000.00
75,000.00
400,000.00
0.00
2,799,425.00
38,332,900.00

100
-100
-100
100
-100
-100
0
-100

%
%
%
%
%
%
%
%

2,462,500
50,000
126,800
50,000
75,000
400,000
0
0
33,353,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
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ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

756,000.00
240,000.00
240,000.00

756,000.00
240,000.00
240,000.00

530,000.00
160,000.00
160,000.00

42.64 %
50 %
50 %

756,000
240,000
240,000

188,903.23

213,967.75

116,000.00

86.21 %

216,000

1,620,000.00

1,620,000.00

1,350,000.00

20 %

1,620,000

3,044,903.23

3,069,967.75

2,316,000.00

4,443,630.00
160,075.00
249,700.00
194,220.00
3,738,073.54
242,454.84
9,028,153.38

4,836,797.75
167,740.00
253,200.00
205,380.00
4,048,420.00
218,400.00
9,729,937.75

4,768,000.00
159,200.00
248,400.00
221,900.00
4,413,500.00
217,900.00
10,028,900.00

0.00

0.00

0.00
0.00
331,500.00

0.00
97,300.00
426,000.00

3,072,000
15.67
29.65
-22.95
5
6.91
1.06

%
%
%
%
%
%

5,515,200
206,400
191,400
233,000
4,718,400
220,200
11,084,600

720,000.00

41.67 %

1,020,000

10,000.00
80,000.00
460,000.00

0 %
-50 %
8.7 %

10,000
40,000
500,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันรถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์
ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสานักงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
พานดอกไม้ และพวงมาลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00
76,350.00
407,850.00

0.00
41,600.00
564,900.00

0.00
70,000.00
1,340,000.00

100
-100

%
%

70,000
0
1,640,000

1,707,948.50
0.00
0.00
0.00

0.00
766,935.00
0.00
1,220,221.60

0.00
0.00
0.00
0.00

0
100
100
100

%
%
%
%

0
520,000
500,000
500,000

0.00

0.00

0.00

100

%

50,000

0.00
0.00
0.00
0.00
283,649.50

840,200.00
7,320.00
0.00
0.00
883,970.00

0.00
0.00
0.00
2,300,000.00
405,000.00

100 %
100 %
100 %
-100 %
25.93 %

300,000
30,000
500,000
0
300,000

2,000.00

2,000.00

10,000.00

-100

%

10,000

123,064.98
0.00
67,340.00
0.00

51,298.00
0.00
172,220.00
80,500.00

221,148.00
1,564,100.00
200,000.00
0.00

100
100
-100
100

%
%
%
%

100,000
100,000
50,000
50,000

ญน้าท่ 25

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

601,500.00

682,150.00

0.00

100 %

50,000

0.00
0.00
169,208.90
2,954,711.88

0.00
0.00
100,122.31
4,806,936.91

50,000.00
28,852.00
800,000.00
5,579,100.00

100 %
-100 %
62.5 %

5,000
0
300,000
3,365,000

206,135.00
20,000.00
49,695.00
0.00
37,642.60
248,919.70
0.00
196,500.00
0.00
758,892.30

218,500.00
20,000.00
99,898.00
0.00
33,642.80
263,048.90
6,150.00
233,150.00
0.00
874,389.70

240,000.00
20,000.00
110,000.00
30,000.00
200,000.00
500,000.00
30,000.00
250,000.00
0.00
1,380,000.00

66.67
0
9.09
0
0
-20
0
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

400,000
20,000
100,000
30,000
200,000
400,000
30,000
250,000
30,000
1,460,000

586,290.24
38,896.86
129,194.57
55,828.00
83,166.82
893,376.49
5,014,830.67

672,320.35
51,777.26
131,331.82
144,674.40
100,544.38
1,100,648.21
7,346,874.82

980,000.00
80,000.00
150,000.00
80,000.00
100,000.00
1,390,000.00
9,689,100.00

2.04
0
0
-25
50

%
%
%
%
%

1,000,000
80,000
150,000
60,000
150,000
1,440,000
7,905,000

ญน้าท่ 26

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
ค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จานวน 1 ชุด
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
ค่าจัดซื้อตู้หนังสือ
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวน 2 ชุด
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 2 ชุด
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (พื้นฐาน) จานวน 10 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องทาลายกระดาษ
จัดซื้อโต๊ะทางานและเก้าอี้ (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว)
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จานวน 2 บอร์ด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,690.00
0.00
62,200.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00
0.00
72,800.00
15,000.00
5,500.00
0.00
0.00
3,500.00
145,000.00
9,900.00
32,000.00
0.00
20,000.00
0.00
12,450.00
30,000.00
109,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,000.00
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
22,500.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

0
100
0
0
0
-100
-100
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0

ปี 2565

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
29,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000.00

-100 %

0

28,000.00
0.00

-100 %
0 %

0
0

ญน้าท่ 27

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart card reader)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าติดตั้งเสาส่งสัญญาณเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
637,600.00

0.00
0.00
0.00
182,300.00
2,100.00
0.00

0.00
120,000.00
38,500.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
0
0
0

%
%
%
%
%
%

200,000
0
0
0
0
0

0.00
763,490.00

0.00
682,050.00

0.00
835,900.00

100 %

300,000
529,900

0.00

228,540.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,500,000.00

100 %

0

0.00
0.00
763,490.00

0.00
228,540.00
910,590.00

300,000.00
1,800,000.00
2,635,900.00

100 %

0
0
529,900

30,000.00
30,000.00
30,000.00
17,881,377.28

30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,087,370.32

30,000.00
30,000.00
30,000.00
24,699,900.00

100 %

30,000
30,000
30,000
22,621,500

ญน้าท่ 28

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-100 %

ปี 2565

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

1,273,680.00
98,340.00
85,200.00
212,700.00
1,303,141.77
112,932.42
3,085,994.19
3,085,994.19

1,351,260.00
82,080.00
85,200.00
223,620.00
1,373,900.00
107,260.00
3,223,320.00
3,223,320.00

2,045,500.00 6.58 %
117,500.00 -12.17 %
103,200.00
0 %
233,000.00 11.72 %
1,639,200.00 2.61 %
130,500.00 -24.52 %
4,268,900.00
4,268,900.00

2,180,000
103,200
103,200
260,300
1,682,000
98,500
4,427,200
4,427,200

329,300.00

653,600.00

900,000.00 -44.44 %

500,000

33,860.00
39,000.00

67,220.00
42,000.00

100,000.00
120,000.00

100,000
120,000

20,000
20,000

0 %
0 %

ญน้าท่ 29

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าเดินทางไปราชการ
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแล
รักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

9,000.00
411,160.00

0.00

ปี 2565

100 %

15,000

6,600.00
769,420.00

15,000.00 -100 %
1,135,000.00

0
735,000

156,282.50
0.00
0.00
0.00
0.00

482,647.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0 %
150,000.00 -100 %
70,000.00 -100 %
50,000.00 100 %
200,000.00 100 %

0
150,000
0
50,000
200,000

0.00
27,370.00

19,834.00
0.00

60,000.00
0.00

100 %
0 %

60,000
0

0.00

23,112.00

270,000.00

100 %

100,000

0.00
7,571.58
191,224.08

98,635.00
15,420.00
639,648.00

82,500.00 -100 %
100,000.00
0 %
982,500.00

0
100,000
660,000

70,959.00
0.00
0.00
34,965.00

151,259.00
0.00
0.00
28,050.00

200,000.00
0.00
100,000.00
50,000.00

200,000
50,000
100,000
50,000

0
100
0
0

%
%
%
%

ญน้าท่ 30

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562

รวมค่าวัสดุ

0.00
0.00
104,550.00
210,474.00

0.00
0.00
205,450.00
384,759.00

ปี 2564
60,000.00
0.00
200,000.00
610,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

5,797.26
0.00
5,797.26
818,655.34

5,784.42
0.00
5,784.42
1,799,611.42

20,000.00
10,000.00
30,000.00
2,757,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,800.00
0.00
27,500.00
39,500.00
4,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,500.00

0.00

0.00

96,600.00
0.00
0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ขาเหล็ก
เก้าอี้สานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์สารวจ
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0 %
100 %
0 %

0 %
0 %

0
100
0
0
0

ปี 2565
60,000
5,000
200,000
665,000
20,000
10,000
30,000
2,090,000

%
%
%
%
%

0
35,000
0
0
0

0 %

0

0.00
77,700.00
0.00

0.00
0 %
0.00
0 %
20,000.00 -100 %

0
0
0

0.00

0.00

7,500.00 -100 %

0

0.00

0.00

15,000.00 -100 %

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงินอื่น ๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2564
42,500.00
42,500.00
7,068,900.00
31,788,800.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562
106,100.00
106,100.00
4,010,749.53
21,912,126.81

ปี 2563
153,500.00
153,500.00
5,176,431.42
26,283,801.74

259,020.00
4,480.00
12,000.00
244,320.00
676,200.00
78,000.00
0.00
1,274,020.00
1,274,020.00

560,340.00
6,720.00
18,000.00
258,480.00
1,438,800.00
177,420.00
0.00
2,459,760.00
2,459,760.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00
21,000.00

0.00
36,000.00

30,000.00
40,000.00

0 %
20 %

30,000
48,000

0.00

0.00

35000.00

100 %

35,000

21,000.00

36,000.00

155,000.00

757,100.00 6.49 %
24,000.00
0 %
18,000.00
0 %
277,700.00 5.72 %
1,697,000.00 -1.03 %
696,100.00 -70.69 %
6,800.00 -1.18 %
3,476,700.00
3,476,700.00

ปี 2565
35,000
35,000
6,552,200
29,193,700

806,220
24,000
18,000
293,580
1,679,520
204,060
6,720
3,032,100
3,032,100

163,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจ้างเหมารื้อถอนศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิง
ปากคลองบางศรีราษฏร์
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ
สถานประกอบการ โรงงานต่างๆ
โครงการฝึกทบทวนศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้า ตะโกน โยน ยื่น
สาหรับภาคประชาชน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการฝึกอบรมปูองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลบางเลน
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน
โครงการรณรงค์ปูองกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดพิเศษ
โครงการรณรงค์ปูองกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

90,400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

0.00

0.00

44,000.00

100 %

20,000

383,840.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

24,120.00

100,000.00

100 %

20,000

0.00

119,950.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

200,000.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

100,000.00

100 %

20,000

0.00

0.00

150,000.00

100 %

10,000

154,480.00

77,240.00

200,000.00

100 %

200,000

0.00
1,085,284.40
1,623,604.40

0.00
1,206,500.00
1,518,210.00

50,000.00
2,100,000.00
2,944,000.00

100 %
76.19 %

0
500,000
1,570,000

ญน้าท่ 33

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้ล๊อกเกอร์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตู้คอนเทนเนอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร รับ-ส่ง ชนิดมือถือ
จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง จานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศคอมเพรสเซอร์สาหรับดับเพลิงช่วย
หายใจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก NVR
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
107,500.00
207,500.00
1,852,104.40

0.00
0.00
0.00
49,292.60
112,000.00
0.00
454,252.00
615,544.60
2,169,754.60

0.00
0.00
0.00

21,000.00
0.00
0.00

0.00
180,000.00
0.00

100,000.00 -100
40,000.00
-75
20,000.00
0
100,000.00
0
100,000.00
0
30,000.00
0
300,000.00 16.67
690,000.00
3,789,000.00

ปี 2565

%
%
%
%
%
%
%

0
10,000
20,000
100,000
100,000
30,000
250,000
510,000
2,243,000

0.00
65,500.00
0.00

0 %
-100 %
100 %

0
0
270,000

0.00
0.00
60,000.00

60,000.00
0.00
0.00

-100 %
0 %
0 %

0
0
0

299,600.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

0.00
40,300.00

400,000.00
0.00

-100 %
0 %

0
0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00
0.00
479,600.00

0.00
0.00
121,300.00

500,000.00
0.00
1,025,500.00

-100 %
100 %

0
500,000
770,000

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

0.00
479,600.00
3,605,724.40
3,605,724.40

0.00
121,300.00
4,750,814.60
4,750,814.60

250,000.00
1,275,500.00
8,541,200.00
8,541,200.00

495,310.00
5,325.00
0.00
574,270.00
38,070.00
1,112,975.00
1,112,975.00

531,010.00
21,110.00
0.00
770,529.03
32,936.56
1,355,585.59
1,355,585.59

1,056,500.00
66,000.00
42,000.00
898,800.00
48,000.00
2,111,300.00
2,111,300.00

0
770,000
6,045,100
6,045,100

32.12
0
0
14.75
25

%
%
%
%
%

1,395,900
66,000
42,000
1,031,400
60,000
2,595,300
2,595,300
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทที่ 3
โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
กิจกรรมเรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าพาหนะนาเด็กไปสถานพยาบาล
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
0.00

0%
100 %

5,000
28,800

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2,400.00
2,400.00

0.00
0.00

5,000.00
10,000.00

-100 %

0
43,800

110,075.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
15,825.00
70,480.00
25,800.00
0.00
0.00

0.00
0.00
130,000.00
100,000.00
10,000.00
20,000.00

0
0
-100
100
100
100

%
%
%
%
%
%

0
0
90,000
50,000
10,000
20,000

0.00

159,800.00

0.00

0 %

0

1,700.00
260.00
0.00
1,000.00
2,300.00

0.00
3,200.00
0.00
510.00
0.00

0.00
30,000.00
3,000.00
0.00
0.00

0.00

0.00

150,000.00

0
100
100
0
0

%
%
%
%
%

0
30,000
3,000
0
0

-100 %

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากร และพนักงาน
ทางการศึกษา
โครงการระบบดูแลนักเรียน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โครงการสานฝันวันสดใส
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์กินอย่างสร้างสรรค์เติบโตสมวัย
โครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โครงการอบรมให้ความรู้สาหรับผู้ปกครองหลังการศึกษา
(ปัจฉิมนิเทศ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564
10,000.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100 %
0 %

ปี 2565

1,400.00
5,545.00

350.00
0.00

103,353.00

0.00

3,650.00
299,975.00
3,490.00

0.00
393,635.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

23,200.00

0.00

0.00

0 %

0

3,645.00
160,000.00

0.00
125,821.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

15,000.00

100 %

5,000

3,060.00
9,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

2,650.00

0.00

0.00

0 %

0

11,480.00
0.00
3,520.00
2,800.00

0.00
932.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

%
%
%
%

0
0
0
0

16,540.00

0.00

20,000.00 -100 %

0

44,367.81
813,010.81

43,551.92
839,904.92

15,000.00 -100 %

250,000.00
753,000.00

-40 %

10,000
0
0

150,000
368,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

59,981.00
1,500.00
23,594.00
145,037.54
0.00
53,576.30
0.00
0.00
122,700.00
0.00
406,388.84

60,000.00
10,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
80,000.00
10,000.00
50,000.00
200,000.00
3,000.00
513,000.00

33.33
0
60
0
0
0
0
0
-25
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

79,788.00
7,500.00
46,470.00
140,666.16
18,083.00
55,625.00
0.00
0.00
149,800.00
0.00
497,932.16

80,000
10,000
80,000
0
50,000
80,000
10,000
50,000
150,000
3,000
513,000

51,532.28
9,518.06
0.00
10,593.00
71,643.34
1,317,937.10

84,000.00
15,000.00
24,000.00
16,000.00
139,000.00
1,415,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

58,898.49
9,887.43
5,858.74
15,388.45
90,033.11
1,403,376.08

84,000
15,000
24,000
16,000
139,000
1,063,800

92,900.00
0.00

0.00
4,000.00

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0

0.00

9,000.00

0.00

0

%

0

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สานักงาน
โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์กีฬา
โต๊ะเทเบิลเทนนิส แบบพับได้ ขนาด 5 ฟุต x 9 ฟุต จานวน 1
โต๊ะ

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต
เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสวัสดิการ
สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ. 1
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการ
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00
0.00
92,900.00
92,900.00

0.00
700.00
13,700.00
13,700.00

20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00

100 %
0 %

0
0
0
0

0.00

0.00

33,800.00

100 %

0

0.00

0.00

290,900.00

100 %

0

0.00

0.00

136,800.00

100 %

0

240,720.00
0.00

0.00
0.00

0.00
344,000.00

0 %
100 %

0
378,000

0.00

234,000.00

0.00

0 %

0

240,720.00
240,720.00
2,849,971.08

234,000.00
234,000.00
2,921,222.69

805,500.00
805,500.00
4,351,800.00

378,000
378,000
4,037,100
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการ junior scout
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการกีฬาสัมพันธ์
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการระบบดูแลนักเรียน
โครงการเรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โครงการสานฝันวันสดใส
โครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์กินอย่างสร้างสรรค์เติบโตสมวัย
โครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
1,980.00

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
3,233.00
0.00
2,590.00
3,222.00

-100
-100
100
-100
-100

%
%
%
%
%

0
0
254,200
0
0

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,975.00
5,000.00
5,000.00

-100 %
100 %
-100 %

0
5,000
0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-100 %
-100 %

0.00
0.00

0.00
0.00

ปี 2564
10,000.00
15,000.00

ปี 2565

0.00

0.00

15,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

90,600.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

196,000.00
226,000.00
713,100.00
713,100.00

-100 %
-100 %

0
252,200
511,400
511,400

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000,000

0.00
0.00
0.00
2,849,971.08

0.00
0.00
0.00
2,921,222.69

0.00
0.00
713,100.00
5,064,900.00

0
0

4,180,000
4,180,000
4,691,400
8,728,500

ญน้าท่ 41

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

958,650.00
84,525.00
67,200.00
5,214,291.00
562,725.00
6,887,391.00
6,887,391.00

1,119,910.00
100,310.00
67,200.00
5,861,618.73
627,752.95
7,776,791.68
7,776,791.68

1,816,200.00
133,200.00
89,200.00
6,600,900.00
746,100.00
9,385,600.00
9,385,600.00

0.00

0.00

862,140.00
0.00

37.03
4.5
22.42
14.5
6.71

ปี 2565

%
%
%
%
%

2,488,800
139,200
109,200
7,558,300
796,200
11,091,700
11,091,700

60,000.00

100 %

120,000

1,229,320.00
0.00

2,000,000.00
50,000.00

-25 %
-80 %

1,500,000
10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

4,800.00
866,940.00

9,300.00
1,238,620.00

50,000.00
2,160,000.00

-100 %

0
1,680,000

82,075.00
0.00

0.00
14,040.00

0.00
200,000.00

0 %
100 %

0
200,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100 %

0.00

0.00

ปี 2564
10,000.00

0.00

2,250.21

50,000.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00

521,000.00
8,500.00
0.00

1,150,000.00
70,000.00
10,000.00

100 %
100 %
100 %

1,000,000
20,000
1,000

0.00
1,930,825.50
2,012,900.50

12,000.00
1,461,838.90
2,019,629.11

30,000.00
1,200,000.00
2,720,000.00

100 %
66.67 %

5,000
2,000,000
3,236,000

8,850.00
0.00
73,830.00
13,580.00
161,333.80
1,969,790.40
47,510.00
16,800.00
0.00
99,820.00
60,000.00
0.00
2,451,514.20

67,745.00
12,700.00
198,430.00
3,477.50
639,710.30
2,543,844.60
1,012,089.00
52,597.20
0.00
288,340.00
99,650.00
0.00
4,918,583.60

70,000.00
200,000.00
400,000.00
100,000.00
1,000,000.00
3,090,000.00
750,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
6,210,000.00

0
0
25
0
50
-2.91
-60
0
100
25
50
50

70,000
200,000
500,000
100,000
1,500,000
3,000,000
300,000
100,000
200,000
250,000
150,000
150,000
6,520,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2565
10,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องโทรศัพท์สานักงานแบบไร้สายดิจิตอล จานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี
กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
สาธารณสุข

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

68,567.33
2,713.18
19,228.31
3,852.00
94,360.82
5,425,715.52

61,501.97
1,307.23
19,067.89
3,823.11
85,700.20
8,262,532.91

200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
350,000.00
11,440,000.00

0.00

6,000.00

0.00

42,900.00
0.00
0.00
0.00
42,900.00
42,900.00

0.00
0.00
0.00
1,400.00
7,400.00
7,400.00

0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
0
0
0

ปี 2565

%
%
%
%

200,000
50,000
50,000
50,000
350,000
11,786,000

0 %

0

0
100
-100
0

%
%
%
%

0
42,500
0
0
42,500
42,500

0.00

100 %

80,000

0.00

100 %

200,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ความปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตามโครงการ
ดูแลชุมชน
เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี
กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณในการรักษาพยาบาล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อาเภอบางใหญ่
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ความปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

0.00

0.00

150,000.00

100 %

0

0.00

88,470.00

88,500.00

-100 %

0

0.00

180,000.00

200,000.00

100 %

0

0.00

0.00

500,000.00

100 %

0

0.00

8,847.00

8,900.00

-100 %

0

0.00
0.00
12,356,006.52

277,317.00
277,317.00
16,324,041.59

947,400.00
947,400.00
21,793,000.00

288,000
288,000
23,208,200
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
โครงการควบคุมและปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการท้องถิ่นนนท์ชุมชนสีเขียวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
พื้นที่ตาบลบางเลน (หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11) ภายใต้โครงการ
นนทบุรี จังหวัดสะอาด
โครงการทาปุ๋ยหมักชีวภาพชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และ
แกนนาสุขภาพ
โครงการมอบปูายมาตรฐานอาหารปลอดภัย "Clean food
good taste"
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกาเนิดสุนัข
แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเทศบาลตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

493,920.00

500,000.00

-100 %

500,000

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

15,000

0.00

0.00

20,000.00

100 %

15,000

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

198,923.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

15,000

126,410.00

0.00

20,000.00

100 %

15,000

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

15,000

225,700.00

92,065.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

20,000.00

100 %

15,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทาขาเทียมพระราชทาน
ภายใต้โครงการนนทบุรีจังหวัดสะอาด
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร
เก้าอี้สานักงาน
ตู้เก็บแบบฟอร์ม
โต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด ขนาด 9 คิวบิกฟุต
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

10,000.00

551,033.00
551,033.00

585,985.00
585,985.00

680,000.00
680,000.00

6,500.00
3,500.00
5,000.00
6,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14,700.00
36,200.00
36,200.00
587,233.00

0.00
0.00
0.00
585,985.00

0.00
489,917.50
489,917.50
489,917.50

0.00
466,485.00
466,485.00
466,485.00

100 %

ปี 2565
10,000
750,000
750,000

0
0
0
0

%
%
%
%

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
680,000.00

0 %

0
0
0
750,000

20,000.00
650,000.00
670,000.00
670,000.00

100 %
100 %

50,000
500,000
550,000
550,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส (ด้านบน) และบานเลื่อนทึบ
(ด้านล่าง)
พัดลมดูดอากาศ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

35,900.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
6,500.00
7,000.00

0 %
-100 %
-100 %

0
0
0

0.00

0.00

9,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

256,265.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
292,165.00
292,165.00
782,082.50
13,725,322.02

30,000.00
5,000.00
35,000.00
35,000.00
501,485.00
17,411,511.59

0.00
0.00
28,100.00
28,100.00
698,100.00
23,171,100.00

0 %
0 %

0
0
0
0
550,000
24,508,200

211,524.00
6,422.50
0.00

385,150.00
21,110.00
0.00

740,300.00
139,000.00
85,200.00

155.68 %
0 %
0 %

1,892,800
139,000
85,200

ญน้าท่ 48

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน
ค่าใช้จ่ายในการทาประกันรถยนต์ที่ใช้ในราชการองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์
ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
17.01 %
6 %
0 %

ปี 2562
440,340.00
507,700.00
64,400.00
1,230,386.50
1,230,386.50

ปี 2563
465,960.00
523,750.00
60,650.00
1,456,620.00
1,456,620.00

ปี 2564
496,800.00
666,300.00
64,300.00
2,191,900.00
2,191,900.00

ปี 2565
581,300
706,300
64,300
3,468,900
3,468,900

0.00

0.00

10,000.00

0

%

10,000

23,193.54

52,000.00

100,000.00

-50

%

50,000

0.00

0.00

0.00

100

%

30,000

17,300.00
40,493.54

29,800.00
81,800.00

80,000.00
190,000.00

-100

%

0
90,000

1,360,353.28
0.00

0.00
0.00

0.00
1,350,000.00

0
100

%
%

0
290,000

0.00

0.00

10,000.00

-100

%

0

0.00

42,060.00

200,000.00

-100

%

100,000

0.00

0.00

0.00

100

%

10,000

0.00
0.00
0.00

368,161.71
2,640.00
19,600.00

400,000.00
10,000.00
30,000.00

100
-100
100

%
%
%

400,000
10,000
10,000

ญน้าท่ 49

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก้าอี้ 2 ตัว โต๊ะ
1 ตัว

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

260.00
53,352.78
1,413,966.06

18,798.00
59,900.00
511,159.71

40,000.00
400,000.00
2,440,000.00

8,510.00
8,480.00
0.00
7,241.94
2,930.00
25,030.00
0.00
3,900.00
14,100.00
70,191.94

58,370.00
15,050.00
9,870.00
10,730.00
3,000.00
17,720.00
0.00
0.00
74,290.00
189,030.00

60,000.00
20,000.00
20,000.00
410,000.00
30,000.00
100,000.00
30,000.00
0.00
100,000.00
770,000.00

9,896.52
9,896.52
1,534,548.06

10,259.16
10,259.16
792,248.87

5,000.00
0.00
0.00

-100 %
-50 %

0
-50
-50
97.56
0
0
66.67
0
-20

ปี 2565

30,000
200,000
1,050,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%

60,000
10,000
10,000
10,000
30,000
100,000
10,000
0
80,000
310,000

12,000.00
12,000.00
3,412,000.00

0 %

12,000
12,000
1,462,000

0.00
4,000.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

9,950.00

0.00

0 %

0

ญน้าท่ 50

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะประชุมไม้พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องตบดิน
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อโคมไฟฟูาพร้อมหลอด LED และวัสดุอุปกรณ์
ครบชุด
จัดซื้อเครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกณ์
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน
8/1 (เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเลน) หมู่ที่ 8
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ และค่าควบคุมงาน
ค่าจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าออก สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
ค่าจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาท่าน้า หมู่ที่ 2
ค่าจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0 %

0.00

ปี 2563
32,000.00

35,500.00

0.00

0.00

0 %

0

496,587.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
22,000.00

17,120.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

42,300.00

0.00

0 %

0

0.00

700.00

0.00

0 %

0

559,087.00

106,070.00

0.00

89,550.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,620,000.00

100 %

0

0.00

923,850.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

90,000.00

100 %

0

0.00

0.00

22,500.00

100 %

0

0.00

0.00

22,500.00

100 %

0

0.00

0.00

67,500.00

100 %

0

0.00

ปี 2565
0

0

ญน้าท่ 51

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟูาพร้อมเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายใน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการจัดซื้อกระจกส่องทางโค้ง สแตนเลส ขนาด 36 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง
โครงการจัดซื้อโคมไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light
Emitting Diode) (ยกเว้นซอยวัดบางเลนเจริญ (บางเลน 21),
ซอยบางเลน 1หมู่ที่ 1, ซอยวัดศรีราษฏร์ หมู่ที่ 8 และซอย
ไปรษณีย์ หมู่ที่ 6,7 และหมู่ที่ 11)
โครงการจัดซื้อเนินชะลอความเร็วสาเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ซอย
บางเลน 5 (วัดสวนแก้ว), ซอยบางเลน 8 (วัดศรีราษฏร์), ซอย
บางเลน 21 (วัดบางเลนเจริญ), ซอยบางเลน 21/2 (ร่วมใจ
สามัคคี), ซอยไปรษณีย์ตอนปลาย และซอยบางเลน 23/2
(เจ้าพ่อเขาเขียว)
โครงการจัดซื้อหลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light
Emitting Diode) เพื่อนามาเปลี่ยนหลอดเดิมให้เป็นหลอดไฟ
ชนิดไดโอดเปล่งแสง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับ ริมคลองยาย
เข็ม (ประตูน้าที่ 1) หมู่ที่ 2

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562
89,550.00
648,637.00
3,413,571.56

ปี 2563
923,850.00
1,029,920.00
3,278,788.87

ปี 2564
1,822,500.00
1,822,500.00
7,426,400.00

ปี 2565

214,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

435,850.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

5,289,100.00 -100 %

0

0.00

426,910.00

0.00

0 %

0

0.00

1,788,737.19

0.00

0 %

0

0.00

91,000.00

0.00

0 %

0

0
0
4,930,900

ญน้าท่ 52

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับใกล้วัดศรี
ราษฎร์ หมู่ที่ 8
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปูายบอกซอย
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ฯ
ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ฯ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ฯ
ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ฯ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าและประปา
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
ตาบลบางเลนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โครงการจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทาง
สาธารณะ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน
ภายใต้โครงการนนทบุรี จังหวัดสะอาด
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้
โครงการนนทบุรี จังหวัดสะอาด

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

73,700.00

0.00

0 %

0

0.00
214,500.00
214,500.00

149,586.00
2,965,783.19
2,965,783.19

0.00
5,289,100.00
5,289,100.00

0 %

0
0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

200,000
500,000

0.00
362,975.00
362,975.00
362,975.00
577,475.00

0.00
375,670.00
375,670.00
375,670.00
3,341,453.19

50,000.00
1,150,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
6,489,100.00

100 %
100 %

0
0
700,000
700,000
700,000

889,752.00

1,103,220.00

1,200,000.00

-100 %

1,200,000

0.00

0.00

1,610,000.000

100 %

1,200,000

116,860.00

10,210.00

0.00

0 %

0

72,940.00

81,120.00

0.00

0 %

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดนนทบุรี
โครงการจิดอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัด
สะอาด
โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน
ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
โครงการรณรงค์จัดการมูลฝอยอันตรายในชุมชน ภายใต้
โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้
โครงการนนทบุรีจังหวัดสะอาด
โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่ทุก
ภาคมีส่วนร่วม เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์
รถสามล้อแบบมีเครื่องยนต์ (แบบซาเล้ง) จานวน 2 คัน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

10,000

0.00

0.00

40,000.00

100 %

50,000

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

15,000

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

15,000

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

15,000

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

10,000

0.00

0.00

15,000.00

100 %

50,000

0.00
1,079,552.00

498,750.00
1,693,300.00

500,000.00
3,470,000.00

100 %

500,000
3,065,000

499,200.00
499,200.00
1,578,752.00

585,000.00
585,000.00
2,278,300.00

600,000.00
600,000.00
4,070,000.00

16.67 %

500,000
500,000
3,565,000

0.00
0.00

0.00
73,000.00

0.00
0.00

100 %
0 %

3,000,000
0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
เรือเก็บมูลฝอย
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เล็มพุ่มไม้ ใช้แบตเตอรี่ไร้สาย
เครื่องตัดหญ้าแบบมัลติฟังก์ชัน
เครื่องพ่นฝอยละออง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์
จัดซื้อห้องเก็บด้านหน้าเป็นตะแกรง
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบาบัดน้าเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส ภายใต้โครงการ
นนทบุรี จังหวัดสะอาด
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบาบัดน้าเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00
100 %

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00

2,000.00
5,900.00
0.00
59,000.00
14,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,578,752.00

0.00
0.00
573,000.00
573,000.00
2,851,300.00

395,998.00
395,998.00
395,998.00
395,998.00
5,965,796.56

100
100
0
100
100

ปี 2565
2,000,000

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

650,000.00
25,900.00
757,600.00
757,600.00
4,827,600.00

100 %
100 %

0
0
5,000,000
5,000,000
8,565,000

318,238.33

400,000.00

100 %

100,000

318,238.33
318,238.33
318,238.33
9,789,780.39

400,000.00
400,000.00
400,000.00
19,143,100.00

100,000
100,000
100,000
14,295,900
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบล
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
โครงการฝึกอาชีพการทากระเป๋าผ้า
โครงการฝึกอาชีพการทาขนมเม็ดขนุน
โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบลบางเลน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนใน
การมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและเวทีประชาคมระดับ
ตาบล
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

42,035.00
382,220.00
1,732,900.00
24,925.00
19,180.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

198,700.00

0.00

0.00

0 %

0

2,399,960.00
2,399,960.00
2,399,960.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

50,000.00

100 %

0

0.00

0.00

50,000.00

100 %

10,000

0.00

0.00

50,000.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0
0
0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการเทศบาลตาบลบางเลนเยี่ยมบ้าน ปลอบใจ ห่วงใยภัย
จากโควิด
โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตาบลบางเลน
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน
โครงการฝึกอาชีพการจัดดอกไม้
โครงการฝึกอาชีพการทาขนมฝอยทอง
โครงการฝึกอาชีพการร้อยมาลัย
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตาบลบางเลน
โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสานสายใยครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลบางเลน
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ,
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบลบางเลน
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน
โครงการอาสาชุมชนเทศบาลตาบลบางเลน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

980,720.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
21,250.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %
100
100
100
0
100
100
100

ปี 2565
0

%
%
%
%
%
%
%

50,000
50,000
0
0
0
20,000
0

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

50,000.00

100 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,960.00

0.00
1,001,970.00
1,001,970.00
1,001,970.00
1,001,970.00

0.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

100 %

50,000
460,000
460,000
460,000
460,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ. 2565
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ.2563
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ.2564
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด
และกีฬาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2564
โครงการมหกรรมกีฬามวลชนแชลเลนจ์เดย์
โครงการสันนิบาตเทศบาล
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

4,760.00

0.00

0 %

0

59,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

81,250.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

3,100.00
0.00
62,100.00
62,100.00
62,100.00

0.00
0.00
86,010.00
86,010.00
86,010.00

5,000.00
20,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00

100 %
100 %

0
0
10,000
10,000
10,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร
รายจ่ายจริง
ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการปลูกจิตสานึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา
โครงการวิถีพุทธ
โครงการส่งเสริมความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

4,100.00
842,920.00
0.00
0.00

0.00
797,665.00
0.00
0.00

5,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00

100
0
100
100

%
%
%
%

5,000
0
0
0

2,710.00

0.00

5,000.00

100 %

0

7,580.00
4,500.00
2,350.00

0.00
0.00
0.00

3,000.00
0.00
15,000.00

100 %
0 %
100 %

0
0
0

73,845.00

0.00

60,000.00

100 %

30,000

349,825.00

0.00

0.00

0 %

0

1,287,830.00
1,287,830.00
1,287,830.00
1,349,930.00

797,665.00
797,665.00
797,665.00
883,675.00

94,000.00
94,000.00
94,000.00
289,000.00

35,000
35,000
35,000
45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,909,256.64

ปี 2563

ปี 2564

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,868,383.05

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
126,731,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

100 %

ปี 2565

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
116,639,400
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แยกตามแผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. แผนงานการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบาบัดน้าเสีย
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
9. งบกลาง
ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
*********************************
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 116,639,400.00.- บาท รายจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตั้งไว้รวม
22,621,500.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
14,156,600.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5210000)
ตั้งไว้
3,072,000.- บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (5210100)
ตั้งไว้
756,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดือ นของนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี จ านวน 12 เดื อน ถื อปฏิ บั ติ ตาม
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (2) หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน เดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 30,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 360,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 16,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 396,000.- บาท
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก ฯ/รองนายก ฯ (5210200)
ตั้งไว้
240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (2) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวั นที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 8,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 96,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000.- บาท
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1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ฯ/รองนายก ฯ (5210300) ตั้งไว้
240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ถือ
ปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (2) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงิน เดือนและค่าตอบแทน ผู้ บริ ห ารและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 8,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 96,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000.- บาท
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (5210400)
ตั้งไว้
216,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น/ค่ า ตอบแทนให้ กั บ เลขานุ ก ารและที่ ป รึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ ตอบแทนอย่ างอื่ น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลที่ ด ารงต าแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ดังนี้
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 126,000.- บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 90,000.- บาท
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (5210600) ตั้งไว้
1,620,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าตอบแทนให้ กั บ สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลบางเลน จานวน 12 เดื อน ถื อปฏิบั ติ ต าม
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (2) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงิน เดือนและค่าตอบแทนผู้ บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 16,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 198,000.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 13,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 162,000.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 อัตราๆ ละ 10,500.- บาท/เดือน/คน เป็นเงิน 1,260,000.- บาท
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2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้
11,084,600.- บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100) ตั้งไว้
5,515,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง
12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือ น เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลั กษณะเดียวกั น
พ.ศ. 2535, (3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560, (4) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลั กเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561 และ (5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ ค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จานวน 17 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
1
อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1
อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นิติกรปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
2
อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
1
อัตรา
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200)
ตั้งไว้
206,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากั บอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
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2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
191,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯโดยตั้งจ่ ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544, (4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บ านาญและเงิน อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกัน พ.ศ.2535 และ (5) ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น เดื อ น และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น (ฉบั บ ที่ 7)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
1
อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
233,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542,(2) พระราชกฤษฎี ก าการจ่ า ยเงิ น เดื อ น เงิ น ปี บ าเหน็ จ บ านาญและเงิ น อื่ น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่
17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้รวม
4,718,400.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
3,638,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอั ตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 19 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3
อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2
อัตรา
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
1
อัตรา
- ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
3
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
7
อัตรา
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- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
1,080,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้ง
จ่ า ยทั้ ง 12 เดื อ น ถือ ปฏิ บั ติ ต าม (1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 10 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
9
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
220,200.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
100,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
2
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จานวน 10
อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
9
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
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งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
7,905,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
1,640,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
1,020,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดาเนิน การตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลั ก ษณะเป็ น เงิ น รางวั ล ประจ าปี แก่ พ นั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น รายจ่ า ยอื่น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557 (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการหรือคณะกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (5310200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน และมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลต าบลบางเลน
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการเบิ กจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.4 ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิก
ได้ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 (2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ า นของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร
พ.ศ. 2562, (2) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึก ษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541, (3) ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิก จ่ายเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุต ร
พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
3,365,000.- บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้
2,400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1) ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าสมัครสมาชิ กวารสาร ค่าบอกรับวารสาร
หนังสือทางวิชาการ ค่าบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.1.2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ลงทะเบี ย นในการฝึ ก อบรม สั ม มนา ค่ า ธรรมเนี ย ม และ
ค่าลงทะเบียนการประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ตามคาพิพากษา
ค่าชดเชยความเสี ย หาย ฯลฯ ถือปฏิ บั ติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552, (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.1.3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
520,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ปูายผ้า ปูายไม้อัด
ปูายฟิวเจอร์บอร์ด ปูายผ้าใบไวนิล ปูายเหล็ก แผ่นสติกเกอร์ แผ่นซีดีประชาสัมพันธ์ เทปวีดีโอ เทปตลับ รายงาน
หรื อ ปฏิ ทิ น สรุ ป ผลปฏิบั ติ ง านของเทศบาลต าบลบางเลนฯลฯ ถื อ ปฏิบั ติ ต าม (1) พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552, (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางเลน
และรายจ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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2.1.4.) ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน เพื่อประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่ น รถยนต์ ส่ ว นกลาง รถบรรทุ ก ขยะ รถยนต์ บ รรทุ ก น้ าอเนกประสงค์ ฯลฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม (1) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (2)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
2.1.5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
2.1.6) ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสานักงาน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และเดินสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
พร้อมทั้งติดตั้งภาพรวมระบบเครือข่ายและสารวจออกแบบภายในสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
2.1.7) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าจ้ างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาสูบน้า กาจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานทาของ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) ตั้งไว้
300,000.- บาท
2.2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะศึ กษาดูงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงิ น ที่ มีผู้ อุ ทิศ ให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน ที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.2.2) ค่ารับรองประชุม
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิ ก จ่ ายเงิ น ค่า รั บ รองหรื อ ค่า เลี้ ย งรั บ รองขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป
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2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่ น
พิธีรับเสด็จ พิธีเฉลิมฉลอง พิธีการทางศาสนา หรือพิธีพราหมณ์ เช่น เครื่องสักการะ กระถางธูป พานพุ่ม ค่าจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทาซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา ธง เสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 และ (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 116
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
365,000.- บาท
2.3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเบี้ ยเลี้ย ง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก ค่าผ่ านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ฯ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2555, (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2.3.2) ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเขตตาบลบางเลน และตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง) อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกาหนด ถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
2.3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
พานดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม พานดอกไม้ หรือ
พวงมาลา ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ ตามความจาเป็นถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 (2) หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวง
มาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป
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2.3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
บางเลน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติ
ตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 97
2.3.5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีการ
ทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 116
2.3.6) โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน พ่อแห่งชาติ และเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ ง ธงชาติ ธงตราสั ญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 116
2.3.7) โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ และยึด
มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด มท 0808.2/ว 1224 ลงวั นที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 94
2.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป

สานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

71

3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
1,460,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกลบคาผิด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เครื่ องเย็บกระดาษ เครื่องค านวณเลข วัส ดุ สิ้ นเปลื องต่างๆ อันใช้ เป็นวัส ดุ
สานักงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่า วั ส ดุ ป ระเภทวั ส ดุ ไฟฟู า และวิ ท ยุ เช่ น ฟิ ว ส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์
ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จั ดเป็ นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (5330600)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ค้อน ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลั กการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ (2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จั ดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์
ตามหลั กการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป

สานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

72

3.5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จั ดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น เช่ น น้ ามั น ดี เ ซล น้ ามั น ก๊ า ด น้ ามั น เบนซิ น จาระบี
น้ามันเครื่อง น้ามันเบรก น้ากลั่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุน
น้ามัน ให้แก่เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนา หรือ
แก้ไขปัญหา ในพื้นที่ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
5) หน้า 100
3.7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(3) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรอง
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ ถือ
ปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
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3.9) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (5332000)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ของสานักปลัด ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนัง สือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
1,440,000.- บาท
4.1) ค่าไฟฟ้า (5340100)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
(3) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 99
4.2) ค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลต าบลบางเลน ถือ ปฏิบัติต าม (1) หนังสื อ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ ว นมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อ ง รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ - รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 99
4.3) ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อ ง รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ - รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 99
4.4) ค่าบริการไปรษณีย์ (5340400)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์สาหรับสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป
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ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
5) หน้า 99
4.5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (5340500)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับและ รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 99
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
529,900.- บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
529,900.- บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (5410100)
ตั้งไว้
29,900.- บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร
ตั้งไว้
29,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง ทาลายครั้งละ 20 แผ่น โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
(1) ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง สาหรับใช้ในการติดตั้ง
กล้ อ งวงจรปิ ดในอาคารส านั กงานเทศบาลต าบลบางเลน และบริเวณโดยรอบ ในการปู องกัน แก้ไ ข ปั ญหา
อาชญากรรม ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยในสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
1.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (5610600) ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน อุดหนุ น สาหรั บโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่ว มในการช่ว ยเหลื อประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565๗ เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 97
*******************************************
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00111)
ตั้งไว้รวม
20,000.- บาท
งบรายจ่ายอื่น (5500000)
ตั้งไว้รวม
20,000.- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น (5510000)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
- ประเภทค่าจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล หรื อพัฒนาระบบต่ าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (5101000) ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส ารวจความพึ ง พอใจในการบริ ก ารประชาชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
*******************************************
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตั้งไว้รวม
6,552,200.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
4,427,200.- บาท
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา (5220000)
ตั้งไว้
4,427,200.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100) ตั้งไว้
2,180,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง
12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีก าการจ่า ยเงิ นเดือ น เงิ นปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิ นอื่ นในลั กษณะเดี ยวกั น
พ.ศ.2535, (3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และ (4) หนังสือสานักงาน ก.จ,
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท.แ ละ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
1
อัตรา
1.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200)
ตั้งไว้
103,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
1
อัตรา
1.3) เงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
103,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544, (4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บ านาญและเงิน อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกัน พ.ศ.2535 และ (5) ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7
มีนาคม 2559 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
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อัตรา

1.4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
260,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามตาแหน่ งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น ในลั กษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220600) ตั้งไว้รวม
1,682,000.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
1,250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
2
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
1
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
432,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ตามต าแหน่ ง และกรอ บแผนอั ต ราก าลั ง
3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
1.6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้รวม
98,500.- บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้
50,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
1
อัตรา
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
48,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชี พชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
2,090,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
735,000.- บาท
1.1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5310100)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่กฎหมายกาหนดให้ เบิกจ่ ายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลต าบลบ างเลน
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการเบิ กจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร
พ.ศ. 2562 (2) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ยวกับการศึกษาบุต รของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (3) ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงินสวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาบุต ร
พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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2. ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
660,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้รวม
400,000.- บาท
1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เข้าฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบล
บางเลน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552, (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บรายได้ ด้านต่าง ๆ ของ
งานกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552, (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3) ค่าถ่ายเอกสาร
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารต่างๆ เช่นถ่ายเอกสารโครงการแผนที่ภาษีโฉนดที่ดิน
และเอกสารอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้รวม
160,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแล
ระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการรับชาระภาษี ฯลฯ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมรองรับ พระราชบัญญัติภ าษีที่ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อนาไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 17
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าบ ารุ งรั กษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิ นเพื่อให้ ส ามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละอัตรา
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ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 102
3. ค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
665,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง น้ายาลบคาผิด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก แฟูม ซองเอกสาร คลิป ตัวเย็บกระดาษ สมุด
กาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่อง
คานวณเลข เครื่องเจาะกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในส านักงาน ของใช้ในการบรรจุหีบห่ อ วัส ดุ
สิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้เป็นวัสดุสานักงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
3.2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น น้ายาเช็ดกระจก น้ายา
ฆ่าเชื้อ น้ายาดับกลิ่น ถังขยะแบบขาตั้ง ถุงดา ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2560 (2) หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ว นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
หน้า 103
3.3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ยางรถยนต์
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน น้ากลั่น เบรก ครัช หม้อน้า ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
3.4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ก๊าซ น้ามันเกียร์ น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบล
บางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันให้แก่เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุน
มาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
3.5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี
หรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้ มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ
ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริญารงานทั่ัไป
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
3.6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานจัดเก็ บรายได้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูล
ฝอย เช่น ชุดสาหรับปฏิบัติงาน หมวกชนิดต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
3.7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวเก็บสารองข้อมูล แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์
แผ่นรองเมาส์ เครื่องกระจายสั ญญาณ เครื่องอ่านและอุปกรณ์อื่นๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิว เตอร์ที่มิใช่
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
หน้า 103
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
4.1) ค่าโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
4.2) ค่าไปรษณีย์ (5340400)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในการจัดส่งประกาศเผยแพร่ ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ
ในราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
35,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
35,000.- บาท
1) ครุภัณฑ์สานักงาน (5410100)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
1.1) เก้าอี้สานักงาน
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า จั ด ซื้อเก้าอี้ ส านักงาน จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท ส าหรับใช้ใ นกองคลั ง
เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 103
*******************************************
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)
ตั้งไว้รวม
6,045,100.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้
3,032,100.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้
3,032,100.- บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)
ตั้งไว้
806,220.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎี ก าการจ่ า ยเงิน เดื อน เงิ น ปี บ าเหน็ จ บ านาญและเงิ นอื่ น ในลั ก ษณะเดีย วกั น
พ.ศ.2535 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ถือปฏิบัติ ตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎี ก าการจ่ า ยเงิน เดื อน เงิ น ปี บ าเหน็ จ บ านาญและเงิ นอื่ น ในลั ก ษณะเดีย วกั น
พ.ศ.2535 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
(220500)
ตั้งไว้
293,580.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1
อัตรา
1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
1,679,520.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
383,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้ง
จ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน 3
อัตรา ดังนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
2
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
1
อัตรา
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- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
1,296,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปีโดยตั้ง
จ่ายทั้ง 12 เดือน ปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2) พระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน 12 อัตรา
ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
8
อัตรา
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
204,060.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
60,060 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
2
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
144,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542 (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 12 อัตรา ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
8
อัตรา
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
1.7 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (5221200) ตั้งไว้
6,720.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม พิเศษสาหรับการสู้รบของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับ ค่าทดแทนและการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการปูองกันอธิปไตย และ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 ฯลฯ (เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ)
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
2,243,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้
163,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในกรณีมีความ
จาเป็ นต้องสั่งใช้อาสาสมัครปู องกัน ภัยฝุ ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3 ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
48,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิ ท ธิที่ บุ คคลพึง จะได้รั บ ถื อ ปฏิ บั ติต าม (1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่ าเช่ าบ้ านของข้ าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (2) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ
การศึก ษาบุต รของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
1,570,000.- บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
1,070,000.- บาท
2.1.1) โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้ อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการปูองกันหรือช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น เมื่อประสบ
สาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 17
2.1.2) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ
โรงงานต่าง ๆ
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมให้ค วามรู ้แ ก่ป ระชาชน และสถานที ่ร าชการ สถาน
ประกอบการ โรงงานในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลนเมื่ อเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุสาธารณภัย ซึ่งสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามสภาวการณ์ที่เป็นจริงในเขตพื้นที่
โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
4) หน้า 90
2.1.3) โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ตั้งไว้

50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปูองกันและระวังอัคคีภัยในสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 37
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2.1.4) โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดสาคัญต่าง ๆ เช่น ช่วง 7 วันอันตราย วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 90
2.1.5) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกทบทวนศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 92
2.1.6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาบลบางเลน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานปูองกันฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปูองกันเหตุสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 18
2.1.7) โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้า ตะโกน โยน ยื่น สาหรับภาคประชาชน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้าและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 92
2.1.8) โครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิงปากคลองบางศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายค่าจ้ างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิงปากคลองบางศรี
ราษฎร์ หมู่ที่ 8 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 37
2.1.9) โครงการจ้างเหมารื้อถอนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจ้ า งเหมารื้ อ ถอนศู น ย์ โ ครงสร้ า งอาคารปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 37
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2.2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 104
3. ค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
510,000.- บาท
3.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์
ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรั บปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า
100
3.2) วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น น้ายาทา
ความสะอาดรถยนต์ น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
(2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จั ดเป็ นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยยางจราจร แม่แรง สัญญาณไฟฉุกเฉิน
สั ญ ญาณไฟ หม้ อ น้ ารถยนต์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.4) วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
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3.5) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่ นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่น
รองเมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
(2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จั ดเป็ นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
3.6) วัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สารเคมีเติม ถังดับเพลิง สารเคมีใช้ดับเพลิง
หรื อวัสดุป ระเภทวัสดุดับ เพลิ ง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการ จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 100
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
770,000.- บาท
หมวดครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
770,000.- บาท
1. ครุภัณฑ์อื่น (5411700)
1.1 ตู้คอนเทนเนอร์
ตั้งไว้
270,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกกว่า 3 เมตร x ยาวไม่น้อยกว่า 6
เมตร จานวน 3 ตู้ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นศูนย์ปฏิบัติ หน้าที่ของ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่าย ตามราคาท้องตลาดและตาม
รายละเอียดที่เทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 48
2. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
********************************************
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แผนงานการศึกษา (000210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร (5200000)
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้
ตั้งไว้

4,037,100.2,595,300.2,595,300.1,105,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอั ตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีก าการจ่า ยเงิ นเดือ น เงิ นปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิ นอื่ นในลั กษณะเดี ยวกั น
พ.ศ.2535, (3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อ ง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560, (4) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อ ง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ ค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1 อัตรา
1.2) ประเภทเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน
ตั้งไว้
290,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนอุดหนุนสาหรับสนับสนุนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสั งกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ว นมาก ที่ มท
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1
248,880.- บาท
- เงินวิทยฐานะชานาญการ
42,000.- บาท
1.3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้
66,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1 อัตรา
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1.4) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม (1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544, (4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บ านาญและเงิน อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกัน พ.ศ.2535 และ (5) ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7
มีนาคม 2559 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
894,600.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
570,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
324,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้ง
จ่ า ยทั้ ง 12 เดื อ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม (1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ
(3) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
1 อัตรา
1.6) ประเภทเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการค่าตอบแทน
เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ตั้งไว้รวม
136,800.- บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
112,800.- บาท
- พนักงานจ้างภารกิจ
ตั้งไว้
112,800.- บาท
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างภารกิจ
ตั้งไว้
24,000.- บาท
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563
1.7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
60,000.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จานวน
1 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีก าการจ่า ยเงิ นเดื อน เงินปี บาเหน็ จ บ านาญและเงิ นอื่น ในลั กษณะเดี ยวกั น
พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
1 อัตรา
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,063,800.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
43,800.- บาท
1.1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลต าบลบางเลน
ข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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1.2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ข้าราชการครู/พนักงานครู และบุ คลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ (1) ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทยว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต รของ พนักงานส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2541 (2) พระราช
กฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกั บ การศึก ษาบุต ร พ.ศ.2523 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ.2554
(3) ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต ร พ.ศ. 2560 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3) ประเภทเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสวัสดิการ
สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1
ตั้งไว้
33,800.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ค่ า สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ข้ า ราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
1.3.1) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
28,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้
เบิ ก ได้ ต ามสิ ท ธิ ที่บุ ค คลพึ ง จะได้ รั บ ถื อปฏิ บั ติต าม (1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559, (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3.2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการที่
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และหนังสือหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
368,000.- บาท
2.1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้
170,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1) ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ค่าบอกรับวารสาร
หนังสือทางวิชาการ ค่าบริการจัดส่ง หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.1.2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เข้าฝึ กอบรมด้านต่างๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ต่อการบริห ารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน ข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552,
(2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา
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2.1.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ
ตั้งไว้
90,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาบริก ารต่า ง ๆ เช่ น ค่ าจ้ างเหมาถ่า ยเอกสาร ค่ าซั กฟอก ค่ าระวาง
รถบรรทุก ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาสูบน้า กาจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานทา
ของ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.1.4) ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทที่ 3 ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าประกันภั ยรถยนต์ส่ ว นกลางของกองการศึกษา เทศบาลต าบลบางเลน เช่ น
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและการรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
2.2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้รวม
48,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ตั้งไว้
48,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดิน ทางไปราชการหรื อไปอบรมสั มมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ข้าราชการครู/พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ลู กจ้าง ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (3) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) ค่าพาหนะนาเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนาเด็ก เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางเลน
ไปส่ ง ยั ง สถานพยาบาลกรณี เ จ็ บ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไ ขถึ ง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานจัด ประชุมคณะกรรมการบริ ห ารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
เทศบาลตาบลบางเลน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวางระบบ การกาหนด
นโยบายวางแผน เพื่อพัฒนาหลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐาน ตามพันธกิจของสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจ กรรมความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม ความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน เช่นค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา
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2.3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้
- ค่าบ ารุ งซ่ อมแซมครุ ภั ณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้ เ ย็น เครื่องปรับอากาศ ล้ างเครื่อ งปรับอากาศ
รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้าง เช่น อาคารศูน ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ กเทศบาล
ตาบลบางเลน
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่ อง หลั กเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั กษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
513,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกลบคาผิด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิม พ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เครื่ องเย็บกระดาษ เครื่องค านวณเลข วัส ดุ สิ้ นเปลื องต่างๆ อันใช้ เป็น วัส ดุ
สานักงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสาย ไฟ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ แก้วน้า จาน ชาม ช้อน ถ้วยกาแฟ ผ้ายางปู
โต๊ะ กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา
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3.5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
จารบี น้ ามัน เครื่อง น้ ากลั่น ฯลฯ สาหรับดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในราชการกองการศึกษา โดยพิจารณาตาม
นโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.6) ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดถางหญ้า
แกลบ สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ สาหรับดุแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่ งของที่จั ดเป็นวัส ดุและครุ ภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น พู่กัน สี ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสติก
เกอร์ แผ่นโฟม รูปสีหรื อขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เทปบันทึกเสียง ผ้าดิบสาหรับเขียนปูาย รวมทั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบางเลน และอื่นๆ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.8) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรอง
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562
3.9) ประเภทวัสดุอื่นๆ (5332000)
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
139,000.- บาท
4.1) ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
ตั้งไว้
84,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อันอยู่ในความ
ดูแลของกองการศึกษา โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐ บาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4.2) ประเภทค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลบางเลน หรือสถานที่อันอยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรั บ – รายจ่ า ย งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (2) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในราชการกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภท รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.4) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (5340500) ตั้งไว้
16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ที่ติดตั้งภายในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
378,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้รวม
378,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)
ตั้งไว้รวม
378,000.- บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ตั้งไว้
378,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 1 โรงเรียน ได้ แก่ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บารุง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จั ดทางบประมาณรายจ่ ายรองรั บ เงิ น อุดหนุ นทั่ว ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) ทั้งนี้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ตามเงิน อุ ดหนุ น ทั่ว ไปด้า นการศึก ษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น และเงินรายได้ของทางเทศบาลตาบล
บางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ตั้งไว้รวม
4,691,400.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
4,691,400.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
511,400.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
511,400.- บาท
1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (5330400)
ตั้งไว้รวม
252,200.- บาท
1.1.1 รายการโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้
252,200.- บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สาหรั บศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้
ของทางเทศบาลตาบลบางเลน
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา สาหรับโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้ของทางเทศบาลตาบลบางเลน
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้
254,200.- บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
174,930.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางเลน ถือ
ปฏิบัติตาม (1) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.1.2 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตั้งไว้
79,270.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ตั้งไว้
57,800.- บาท
(อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตั้งไว้
5,700.- บาท
(อัตราคนละ 300 บาท/ปี)
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- ค่าหนังสือเรียน
ตั้งไว้
3,800.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
ตั้งไว้
3,800.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งไว้
8,170.- บาท
(อัตราคนละ 430 บาท/ปี)
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 6)
3) โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์กินอย่างสร้างสรรค์เติบโตสมวัย
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการหนูน้อยมหั ศจรรย์กินอย่าง
สร้ า งสรรค์ เติบ โตสมวั ย เช่น ค่า จั ด ตกแต่งสถานที่ ค่า ปูายประชาสั มพั นธ์ โ ครงการ ค่าแผ่ น พับ ค่า จัดท าสื่ อ
มัลติมีเดีย ภาพการ์ตูน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมปลูกผัก กิจกรรม Cooking กิจกรรม Big book
กิจกรรมพัฒนาความรู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 119
งบลงทุน (5400000)
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (5420000)
1. ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100)

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม

4,180,000.- บาท
4,180,000.- บาท

ตั้งไว้
4,180,000.- บาท
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน (หลัง เก่า) เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
4,000,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน (หลังเก่า) เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 13
2) ค่ า จ้ า งออกแบบ โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซมอาคารสานัก งานเทศบาลตาบลบางเลน
(หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
180,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุ มงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างและปรับปรุง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 14
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
ตั้งไว้รวม
23,208,200.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
11,091,700.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้
11,091,700.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้
2,488,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่าย
ทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิ นเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 (3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561จานวน 8 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
อัตรา
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
- หัวหน้าฝุายฯ(บริหารสาธารณสุข/บริการสาธารณสุข)
1
อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- สัตวแพทย์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
1.2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200) ตั้งไว้
139,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน และจ่ายเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขฯ (พ.ต.ส.) ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
อัตรา
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
- สัตวแพทย์ปฏิบัติการ
1
อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
1.3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300) ตั้งไว้
109,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน
2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
อัตรา
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
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- หัวหน้าฝุายฯ(บริหารสาธารณสุข/บริการสาธารณสุข)
1
อัตรา
1.4) ประเภทตอบแทนพนักงานจ้าง (5220500) ตั้งไว้รวม
7,558,300.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
2,590,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535จานวน
17 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานประจาเรือยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
12
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
4,968,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจ้ างให้ แก่พนักงานจ้างทั่ว ไปตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลั ง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎี ก าการจ่ า ยเงิ น เดื อ นเงิ น ปี บ าเหน็ จ บ านาญและเงิ น อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น พ.ศ.2535
จานวน 46 อัตรา ดังนี้
- คนงานประจารถบรรทุกมูลฝอย คนงานประจาเรือมูลฝอย คนงานประจารถดูดล้างท่อ
ระบายน้า คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) คนงานประจารถสุขาเคลื่อนที่ คนงานประจารถพยาบาลฉุกเฉิน
และคนงานทั่วไป จานวน 46 อัตรา
1.5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
796,200.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
244,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 13 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
10
อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
552,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้ างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 46 อัตรา ดังนี้
- คนงานประจารถบรรทุกมูลฝอย คนงานประจาเรือมูลฝอย คนงานประจารถดูดล้างท่อ
ระบายน้า คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) คนงานประจารถสุขาเคลื่อนที่ คนงานประจารถพยาบาลฉุกเฉิน
และคนงานทั่วไป จานวน 46 อัตรา
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งบดาเนินงาน(5300000)
ตั้งไว้รวม
11,786,000.- บาท
1.ค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
1,680,000.- บาท
1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
120,000.- บาท
- ค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นนั้นและ ต้องผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดย
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้
1,500,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลต าบลบางเลน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นเดือน ครั้งคราว หรือในกรณี
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2559 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.3) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัยโดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้ านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
1.4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ
การศึก ษาบุต รของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (3) ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
3,236,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้
1,231,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
1,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็ นค่าจ้าง
เข้ า เล่ ม เย็ บ ปกเอกสาร ฯลฯถื อ ปฏิ บั ติ ต าม (1) พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขถึ ง (ฉบั บ ที่ 13)
พ.ศ.2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานสาธารณสุขฯ
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2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2560 (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 627
3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าจ้ า งเหมาจั ด ทาปู า ยประชาสั มพั น ธ์ ใ นการรั กษาความสะอาด และกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น ปู า ยผ้ า ปู า ยไวนิ ล ปู า ยเหล็ ก ปู า ยไม้ อั ด
ปูายฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นสติกเกอร์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4) ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการกักสั ตว์แ ละจั ดสวัส ดิภ าพสั ต ว์ของเทศบาลตาบลบางเลน เช่ น
ค่าก่อสร้ างสถานสงเคราะห์ ค่าอาหาร (สุนัขตัวละ 13 บาท และแมวตัวละ 5 บาท) ค่าทาหมัน ค่าเวชกรรม
ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่ารับใช้สินไหมทดแทน ฯลฯ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายจาก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ให้ใช้ค่าใช้จ่ายนี้แทนถือปฏิบัติตาม(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้รวม
5,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปถือปฏิบัติ
ตาม (1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2555(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (5320400) ตั้งไว้
2,000,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น รถยนต์
รถจั ก รยานยนต์ รถบรรทุ ก ขยะ (แบบอั ด ท้ า ย, แบบคอนเทนเนอร์ ) เรื อ บรรทุ ก ขยะ รถดู ด สิ่ ง โสโครกฯ
(รถดูด-ล้างท่อระบายน้า) รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) รถสุขาเคลื่อนที่ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถจักรยานปั่น 3 ล้อ
(ซาเล้ง) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องพ่นหมอกควันเครื่องตัดหญ้าฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
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กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

102

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ค่าวัสดุ(5330000)
ตั้งไว้รวม
6,520,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง ปากกาหมึกลบคาผิดกรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
แบบพิมพ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ อันใช้เป็น
วัสดุสานักงาน ฯลฯถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับ สายไฟ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (3) หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
627(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ค้อน ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สาหรับใช้ในงานภารกิจและความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
3.5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
1,500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา
ตลับ ลูกปื น น้ ามัน เบรกหัว เทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
3,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน จาระบี น้ามันเครื่อง
น้ามันเบรก น้ากลั่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันให้แก่
เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ ถือปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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3.7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (5330900)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในภารกิจศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553การส่งเสริมการดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.8) วัสดุการเกษตร (5331000)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและกาจัดวัชพืช ศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย
ถังผสมปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้าและพันธุ์พืช วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ
พลาสติก สปริงเกอร์ ใบมีดตัดหญ้า เอ็นตัดหญ้าหน้ากากปูองกันแมลงและแก๊สพิษ มีดชนิดต่างๆ กรรไกรชนิด
ต่างๆ เชือก จอบ เสียม พลั่ว เครื่องดักแมลง อวน ตาข่าย สวิงชนิดต่างๆ ชะแลง สายยางฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
200,000. - บ า ท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (2) ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (3) หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 627และ
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.10) วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น ผ้าคาดจมูกหน้ากากรองเท้าบู๊ทและรองเท้า
ชนิดต่าง ๆ ชุดสาหรับปฏิบัติงาน หมวกชนิดต่าง ๆ ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.11) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.12) วัสดุอื่นๆ (5332000)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า จั ดซื้ อวั ส ดุอื่ น ๆ ส าหรั บใช้ในภารกิจ และความรับผิ ดชอบของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
4. ค่าสาธารณูปโภค(5340000)
ตั้งไว้รวม
350,000.- บาท
4.1 ค่าไฟฟ้า (5340100)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ไฟฟูาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
บางเลน ห้องงานฟื้นฟูสุขภาพ และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตาม
นโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อ ง รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ – รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4.2 ค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานที่อื่นๆ อันอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 ค่าโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตาบลบางเลนถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม 42,500.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้
42,500.- บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
ตั้งไว้รวม 42,500.- บาท
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ตั้งไว้
42,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000.- บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
1.2) เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ราคา 7,500.- บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8
ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
1.3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500.- บาท
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ราคา 3,800.- บาท
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1.5) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000.- บาท
1.6) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ราคา 700.- บาท
งบเงินอุดหนุน(5600000)
ตั้งไว้รวม
288,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน(5610000)
ตั้งไว้รวม
288,000.- บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)
ตั้งไว้
288,000.- บาท
1) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริสาธารณสุข
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่า
จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน จานวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 3
โครงการโดยให้มีการขับเคลื่อน โครงการตามพระราชดาริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย (ตัวอย่างโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง)
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
(การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งละยั่งยืน) หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 69
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2) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งไว้
8,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุ นัขบ้าตามพระปณิธ านศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลั ย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีวิสัยทัศน์จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2562 และมีเปูาประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนและเร่งรัดการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นและประเมินการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของเขตเทศบาลตาบลบางเลน ตามหลักเกณฑ์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/1745ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2560 หนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 72
3) เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดย
สนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท. 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560หนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองส่ว นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท. 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 10
****************************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตั้งไว้รวม
750,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้
750,000.- บาท
1.ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
750,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5320100)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
1) โครงการจ้างเหมาเอกชนปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนในการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้ นไม้ตามแนวทาง
ถนนสายหลัก – สายรอง และที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ หรือวันสาคัญต่างๆ และเพื่อให้
ทัศนีย์ภาพภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลนสวยงาม ร่ มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยลดภาวะโลกร้อน(ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
2) หน้า 12
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนาสุขภาพ
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อจัดหาอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ
(อผส.) และแกนน าสุ ขภาพในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร แผ่นพับให้ความรู้ ค่าจัดทาปูายไวนิล/อิงค์เจท ค่าจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าห้องประชุม ค่ าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 71
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิดสุนัขแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อยาคุมกาเนิด ไซริงค์ เข็ม
ฉีดยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสารคู่มือและแผ่นพับให้
ความรู้ ค่าจัดทาปูายอิงค์เจท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้า
น้องนางเธอเจ้ าฟูาจุ ฬาภรณวลั ย ลั กษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส วางควัฒ นวรขัตติยราชนารีของหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1745ลงวันที่31 สิงหาคม 2560และหนังสือ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1042ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 73
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3) โครงการ TO BE NUMBER ONE
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าการจัดกิจ กรรม หรืออบรมให้ ความรู้เพื่อให้ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ลดปัญหาสังคมในเยาวชน และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน โดยมีเปูาหมายเป็นเยาวชนและประชาชน
ที่สนใจในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่า ลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหะนะ
ค่าศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาเอกสารคู่มือ และแผ่นพับให้ความรู้ ค่าจัดทาปูายอิงค์เจท ค่าจัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าโล่รางวัล ค่าเงิน
รางวัล ในการจัดการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ค่าจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด โดยทั้ง
จ่ายเงินรายได้ ปรากฏในด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 57
4) โครงการมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย “Clean food good taste”
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการจัด ทาปูา ยรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยส าหรับผู้ ป ระกอบ
การค้าอาหาร ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ค่าจัดทาปูายอิงค์เจท ค่าวัส ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 57
5) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฯ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทใน
การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับภาคส่วนต่างๆเช่น ค่าการจัดอบรม ศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 58
6) โครงการทาปุ๋ยหมักชุมชน
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งชุมชนนาร่องผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพวัชพืช เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ ค่าจัดการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูาย ค่าศึกษาดู
งานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 69
7) โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการจั ดอบรม ค่ าตอบแทนวิท ยากร ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาล
ตาบลบางเลนกาหนด โดยดาเนินการตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ 0023.3/ว 1673 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
เรื่อง แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายรัฐบาลกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 11
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8) โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทาขาเทียมพระราชทาน ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการจั ดอบรม ค่า ตอบแทนวิท ยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่ าง และ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดส่งอะลูมิเนียม
ทางไปรษณีย์ ไทย และค่าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมหรือจัดกิจกรรมในการรับบริจาคอะลูมิเนียม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 69
9) โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปูองกัน และฟื้นฟูแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเลนที่เกิด
โรคอุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้า ปูองกันและลดปัญหาการสูญเสียของประชากรจากโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้า เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและปูองกันโรค ค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทาปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ค วามรู้
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 21
************************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข(00224)
ตั้งไว้รวม
550,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
550,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
550,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
550,000.- บาท
1) โครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่ ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และวัสดุการแพทย์ เช่น สาลี แอลกอฮอล์ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้ อง ค่า ตอบแทนพยาบาลวิช าชี พ ค่าจั ดท าเอกสารแผ่ น พับ ค่ าจัด ทาปูา ยไวนิล ประชาสั ม พัน ธ์
ค่าเครื่องตรวจเจาะเลือดเบาหวานไขมัน ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ค่าstrip ตรวจเลือดเบาหวาน ไขมัน เข็ม
เจาะเลื อ ด ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก ค่ า จั ด ซื้ อ สายวั ด รอบเอว ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ โดยมี กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารเจาะเลื อ ดเบาหวาน ไขมั น วั ด ความดั น โลหิ ต ชั่ ง น้ าหนั ก
วัดรอบเอว และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 73
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยเป็นการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก และกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้าและยุงลาย เช่น ค่าน้ายาสารเคมี ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อ
พันธุ์ปลาหางนกยูง ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทา
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 73
**********************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตั้งไว้รวม
4,930,900.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
3,468,900.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้รวม
3,468,900.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)
ตั้งไว้
1,892,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดีย วกัน พ.ศ.2535, (3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้อ งถิ่น เรื่ อง กาหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560, (4) หนังสือสานักงาน
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หน.ฝุายแบบแผนและก่อสร้างฯ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
1
อัตรา
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- นายช่างโยธาชานาญงาน
1
อัตรา
- นายช่างเขียนแบบชานาญงาน
1
อัตรา
1.2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาล (5220200) ตั้งไว้
139,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งและมีสิทธิ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดื อ นเท่ า กั บ อั ต ราเงิ น ประจ าต าแหน่ ง จ านวน 5,600. - บาท ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงิน ปี บาเหน็ จ บ านาญและเงิน อื่น ในลั กษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่ อ งมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ ย วกับ อั ต ราเงิน เดื อนและวิ ธี ก ารจ่ ายเงิ นเดื อ น และประโยชน์ต อบแทน อื่ น
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
85,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารให้กับผู้อานวยการกองช่าง (ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท)
และของพนั กงานที่มี สิ ทธิ เบิ ก ได้ตามระเบีย บฯ ถื อปฏิ บัติ ต าม(1) พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริ ห ารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดีย วกัน พ.ศ. 2535 และ (3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ อัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จานวน 2 อัตรา
ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคญะและชุมชน
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- หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้างฯ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
1.4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
581,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าจ้ างให้กับ ลูกจ้ างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอั ตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
1
อัตรา
1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
706,300.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
490,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 3 อัตรา ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17
เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ดังนี้
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
1
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
216,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 2 อัตรา ถือปฏิบัติตาม ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังนี้
- คนงานทั่วไป
2
อัตรา
1.6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
ตั้งไว้รวม
64,300.- บาท
1.6.1) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
40,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่ อง กาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคญะและชุมชน
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1.6.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,462,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
90,000.- บาท
1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(310100)
- ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน งานออกแบบ และก่อสร้าง ให้ แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
1.2) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งไม่มีบ้านพักของ
ทางราชการให้พักอาศัยให้เบิกค่าตอบแทนนี้ได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ
1.3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่ าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ถือ
ปฏิบัติตาม (1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต รขอ งพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
1,050,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้รวม
820,000.- บาท
1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล ตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ ารับการอบรมต่างๆ ถือ
ปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่าถ่ ายแบบแปลน ค่ าถ่า ยเอกสารและพิ มพ์ เขีย วต่า ง ๆ เป็ นต้ น เพื่อใช้ในงาน
ของเทศบาลตาบลบางเลน
4) ค่าจ้างออกแบบ และค่าควบคุมงาน
ตั้งไว้
290,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้ แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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5) ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน เพื่อประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและการรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า จ้ า งเหมาติ ด ตั้ ง ค่ า จ้ า งเหมาตั ด ต้ น ไม้ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่ า ที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรั บปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 112
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
310,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกลบคาผิด
ลูกแม็ก กรรไกร มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ คลิปดา ตะกร้า ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ผงหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษไขเครื่องอัดสาเนาดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้ เป็นอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
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3.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา เบรกเกอร์ ลาโพง หลอดไฟ
รีซิสเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลั กการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนัง สือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุ นายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (5300300)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แน ว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
3.4) วัสดุก่อสร้าง (5330600)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ค้อน ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลั กการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
3.5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่ อง การปรั บ ปรุ งหลั กการจ าแนกประเภทรายจ่า ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
3.6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ซึ่งตั้งจ่ายเพื่อดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันในการลอกคลอง ท่อระบายน้าในเขตพื้นที่ตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรั บปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า
113
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3.7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสติ๊กเกอร์ แผ่นโฟม
ฟิล์ ม รู ป สี ห รื อขาวดาที่ได้ จ ากการล้ าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึ กเสี ยง ผ้ าดิ บส าหรับ เขีย นปูา ย รวมทั้ งปูา ย
ประชาสัมพัน ธ์ของเทศบาลตาบลบางเลน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
3.8) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เครื่อ งกระจายสัญญาณ โปรแกรมหมึกพิม พ์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
12,000.- บาท
4.1) ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) อันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 113
************************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและประปา (00242)
งบเงินอุดหนุน (5600000)
เงินอุดหนุน (5610000)
1. เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม

700,000.- บาท
700,000.- บาท
700,000.- บาท

ตั้งไว้รวม
700,000.- บาท
1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ฯ
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตประปานครหลวงที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ตั้งไว้รวม
8,565,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
3,565,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
3,200,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้
2,400,000.- บาท
1) โครงการค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตาบลบางเลนให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอย อุจจาระและสิ่งปฏิกูล ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 68
2) โครงการจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมถนนสาย
หลัก-สายรองและมูลฝอยริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบางเลน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ลดปริมาณมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตาบล
บางเลนให้น่ามอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 16
1.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
665,000.- บาท
1) โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุ รี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการจั ดอบรม ค่ าตอบแทนวิ ทยากร ค่า อาหาร ค่า อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด เช่น เข่ง ไม้กวาด มีด เสียม พลั่ว ฯลฯ ค่า
วัส ดุอุป กรณ์ และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิ มพระเกียรติ การ
ดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมี
โครงการย่อย เช่น โครงการประชารัฐร่วมใจเก็บผักตบชวา ฯลฯ ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 68

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคญะและชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเออบางหญ่ ัังญััดนนทบุร

119

2) โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้นที่ตาบลบางเลน ภายใต้โครงการ
นนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรั กษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรม และโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสาคัญต่างๆ ของประเทศ
ไทย และตามที่หนังสือสั่งการให้ดาเนินโครงการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางเลน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 14
3) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม เทศบาล
ตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมตามศาสนสถาน และตามทีห่ นังสือสั่งการให้ดาเนินโครงการ
ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางเลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 15
4) โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด อบรม ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า ง และ
เครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด หรือตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ จากอาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายรัฐบาลกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 67
5) โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าศึกษาดูงานหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 67
6) โครงการรณรงค์จัดการมูลฝอยอันตรายในชุมชน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสารความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนมูลฝอยอันตรายในชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 67
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7) โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมในการรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 13
8) โครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจุลินทรีย์ ถังและอุปกรณ์ในการล้างทาความสะอาดและฉีดพ่น
จุลินทรีย์กาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของรถบรรทุกมูลฝอยของเทศบาล และควบคุมการเกิดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย
ที่อาจเกิดขึ้นในรถบรรทุกมูลฝอย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 17
2. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
500,000.- บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
2.1) จัดซื้อถังรองรับขยะ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ซื้ อ ถั ง ขยะแบบมาตรฐาน ขนาด 120 ลิ ต ร แบบมี ฝ าปิ ด
และมีล้อ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
5,000,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
5,000,000.- บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (5410300)
ตั้งไว้
5,000,000.- บาท
1.1) เรือเก็บมูลฝอย
ตั้งไว้
2,000,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเรือเก็บมูลฝอยสาหรับจัดเก็บมูลฝอย และใช้งานทดแทนเรือเก็บมูลฝอยเดิมที่มีการใช้
งานมานานและช ารุ ด หรื องานอื่น ๆของกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ขนาดไม่น้อยกว่า 2×8 เมตร โดยมี
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้ อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งหลังคาเรือ จานวน 1 ลา โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 42
1.2) รถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์
ตั้งไว้
3,000,000.- บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อรถบรรทุ กมู ล ฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ข นาดความจุ 8 ลู ก บาศก์ เ มตร ชนิ ด 6 ล้ อ
เพื่ อ ใช้เ พิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยในจุ ด ที่มี ป ริ มาณมู ล ฝอยเป็ น จ านวนมาก เช่ น ตามวั ด ตลาด
ส านั ก งานใหญ่ ฯลฯในเขตเทศบาลต าบลบางเลน จ านวน 1 คั น โดยจั ด ซื้ อ ตามราคาท้ อ งถิ่ น ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) บัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 42
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบาบัดน้าเสีย (00245)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
1) โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการจั ดอบรม ค่า อาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตอบแทน
วิทยากร ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทาปูายอิงท์เจท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อสาร EM ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการจัดกิจกรรมน้าดี ด้วย EM
ช่วยคลองสวยด้วยชุมชนบาบัดน้าเสียในลาคลองสาธารณะ และแหล่งระบายน้าเสียจากบ้านเรือนประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบางเลน ฯลฯ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย เพื่อควบคุมการกาจัดขยะมลพิษ ที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
มกราคม 2561 หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 66
*********************************
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตั้งไว้รวม
460,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
460,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
460,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (5320300)
ตั้งไว้รวม
460,000.- บาท
1.1) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและเวทีประชาคมระดับตาบล
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เวที ป ระชาคมระดั บ ชุ ม ชนและเวที ป ระชาคมระดั บ
ตาบล เพื่อการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 93
1.2) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการ ชุมชน
ต่าง ๆ ในตาบลบางเลน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/บารุงสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่
และค่าจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 93
1.3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ เทศบาลเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
บริการด้านการชาระภาษี การบริการสาธารณสุข ใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 101
1.4) โครงการอาสาชุมชนเทศบาลตาบลบางเลน ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งอาสาชุมชนเทศบาลตาบลบางเลน จัดประชุมอาสาชุมนเทศบาล
ตาบลบางเลน และอื่นๆที่จะดาเนินการเกี่ยวกับอาสาชุมชนเทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่า/บารุงสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 1) หน้า 20
1.5) โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตาบลบางเลน ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ กลุ่ ม สตรี เ ทศบาลต าบลบางเลน
และจัดการฝึกอบรมอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
หน้า 64
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1.6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ เช่น
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายต่าง ๆ การฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้นา
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 64
1.7) โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลบางเลน เพื่อสานสัมพันธ์รักอบอุ่นให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเข้าอกเข้าใจมีความรักให้กันมากขึ้น ฝึกให้
ครอบครัวรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชน และใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 60
1.8) โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ อาชีพต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปและคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 64
1.9) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสรรค์พื้นที่เยาวชนตาบลบางเลน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทาตามแนวความคิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ นบ 0023.10/ว 1873 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
ตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนดท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 61
1.10) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ ายในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน เพื่ออบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่ป ระชาชน
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/บารุงสถานที่ ค่าพาหนะ สาหรับผู้เข้าร่วมอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 20
*************************************
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ตั้งไว้รวม
10,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
10,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
10,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. 2565
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต้านภัยยาเสพติดภายใน
องค์ ก รและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ระหว่ า งประชาชน ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง ผู้ น าชุ ม ชนต าบล
บางเลน และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ให้ มี ค วามสนใจในด้ า นกี ฬ า และท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ภ ายในองค์ ก ร และ
ระหว่ า งองค์ ก ร รายละเอี ย ดโครงการตามที่ เ ทศบาลต าบลบางเลนก าหนด (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
*************************************
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตั้งไว้รวม
35,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
35,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา การ
จัดตกแต่งสถานที่จัดพิธีการตามประเพณีนิยม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ/ที่ระลึก การทาบุญเลี้ยงพระ การ
ถวายปัจจัยไทยทาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน การจัดทารถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้ า พรรษา ฯลฯ รายละเอี ย ดโครงการตามที่เ ทศบาลต าบลบางเลนก าหนด (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 129
2) โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรม วันวิสาขบูชา
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตกแต่งสถานที่จัด
พิธีการตามประเพณีนิยม การทาบุญเลี้ยงพระ การถวายปัจจัยไทยทาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6) หน้า 129
********************************************
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
ตั้งไว้รวม
10,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
10,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
1. โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น หรือ
พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธุ์ จอบ เสียม มีด วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
หรื อหนั งสื อ สั่ งการที่เ กี่ย วข้ อง (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 2) หน้า 70
***************************************
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แผนงานงบกลาง (51000000)
งบกลาง (51000000)
ตั้งไว้รวม
33,353,000.- บาท
1. หมวดรายจ่ายงบกลาง (5100000)
ตั้งไว้รวม
30,890,500.- บาท
1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินกู้ (5110100)
ตั้งไว้
4,595,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น จากการกู้เงินทุนส่ งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.- บาท และชาระเงินต้นทุกปี เป็นจานวนเงิน 4,595,100.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท.0808.4/5614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบี้ย (5110200)
ตั้งไว้
1,003,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ จากการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.- บาท และชาระดอกเบี้ยทุกปี เป็นจานวนเงิน 1,003,600.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท.0808.4/5614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) ตั้งไว้
780,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
1.4 ประเภทเงินสมทบกองทุนทดแทน (5110301)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน ทดแทนสาหรับพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5110700)
ตั้งไว้
20,000,000.- บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตาบลบางเลนไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 1) หน้า 11
1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (5110800)
ตั้งไว้
2,700,000.- บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความ
จานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตาบลบางเลนแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 1) หน้า 12
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1.7 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (5110900)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ ยยั งชีพให้แก่ผู้ ปุว ยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ข้อ 17 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1) หน้า 65
1.8 ประเภทเงินสารองจ่าย (5111000)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็น
ส่วนรวม ตามอานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4/ ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
หน้า 95
1.9 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100)
ตั้งไว้รวม
651,800.- บาท
1.9.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ รั บ จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวั น ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3) หน้า 89
1.9.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (5110302) ตั้งไว้
75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางเลน ตามมติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553
1.9.3 เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้
126,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นมากที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2538 โดยค านวณในอั ต ราร้ อ ยละ 1/6
ของรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1/6
ของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000.- บาท (75,918,127.91X0.00167=126,783.27.-) ดังนั้น จึงตั้งไว้
126,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
หน้า 115
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1.9.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรที่จ่ายจากค่าปรับที่ได้รับจากผู้กระทาผิ ดพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก) ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม
2539 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น ปูายเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟแผง
กั้น กรวยยาง ทาสี ตีเส้นจราจรตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4) หน้า 95
1.10 เงินช่วยพิเศษ (5111200)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) หน้า 115
2. หมวดบาเหน็จ/ บานาญ
ตั้งไว้รวม
2,462,500.- บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (5120100)
ตั้งไว้
2,462,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยเทศบาลให้คานวณ
ในอัตราร้อยละ 3 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
******************************************
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งบ

หมวด

งบกลาง

งบกลาง

งบบุคลากร

เงินเดือน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ประเภท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม
ค่าชาระหนี้เงินต้น
ค่าชาระดอกเบีย้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสารองจ่าย
บาเหน็จ/บานาญ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินช่วยพิเศษ
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

เทศบั่่ัติ เรื่อง งบประมาณรายัาย ประัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
780,000.30,000.4,595,100.1,003,600.651,800.1,000,000.2,462,500.20,000,000.2,700,000.80,000.50,000.16,403,100.789,000.21,579,700.1,7338,000.10,000.1,675,000.728,000.205,000.7,921,000.300,000.4,269,400.3,250,000.-

รวม
780,000.30,000.4,595,100.1,003,600.651,800.1,000,000.2,462,500.20,000,000.2,700,000.80,000.50,000.16,403,100.789,000.21,579,700.1,7338,000.10,000.1,675,000.728,000.205,000.7,921,000.300,000.4,269,400.3,250,000.ญน้าท่ 130
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งบ

หมวด

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุไฟฟูาวิทยุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง
ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุเกีย่ วกับการศึกษา
ค่าวัสดุอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟูา
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์เกษตร
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
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ประเภท

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
810,000.250,000.1,260,000.140,000.1,980,000.3,630,000.300,000.110,000.350,000.355,000.860,000.250,000.183,000.70,000.216,000.256,000.145,000.1,284,000.242,500.64,900.5,000,000.270,000.-

รวม
810,000.250,000.1,260,000.140,000.1,980,000.3,630,000.300,000.110,000.350,000.355,000.860,000.250,000.183,000.70,000.216,000.256,000.145,000.1,284,000.242,500.64,900.5,000,000.270,000.ญน้าท่ 131
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งบ

หมวด

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าอุดหนุนส่วนราชการ
รายจ่ายอื่น ๆ

งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ

ประเภท
ค่าบารุงและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
สิ่งก่อสร้างและการซ่อมแซม
ค่าอุดหนุนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม
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แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
800,000.4,180,000.1,396,000.20,000.33,353,000.82,286,400

รวม
800,000.4,180,000.1,396,000.20,000.116,639,400.-
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก




รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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อาคผนัก

ปกหลัง

