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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คาแถลงการณ์งบประมาณ
ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
**************************
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางเลน
บั ดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้ บริห ารเทศบาลตาบลบางเลน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางเลน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึง
สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตาบลบางเลนมีสถานะการเงิน
ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
191,855,312.20 บาท
เงินสะสม
107,384,038.91 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
51,977,903.80 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน
1,200,000.00 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ไม่ผูกพัน
27,491,155.40 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
จานวน
77,611,267.04
หมวดภาษีอากร
ยอดรวม
994,603.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ยอดรวม
1,758,613.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ยอดรวม
1,543,359.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ยอดรวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ยอดรวม
116,500.00
หมวดรายได้จากทุน
ยอดรวม
5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
ยอดรวม
51,161,690.56
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ยอดรวม
22,031,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง
จานวน
71,500,223.79
งบกลาง
ยอดรวม 20,992,288.20
งบบุคลากร
ยอดรวม 24,240,783.55
งบดาเนินงาน
ยอดรวม 20,930,249.85
งบลงทุน
ยอดรวม
4,616,597.19
งบรายจ่ายอื่น
ยอดรวม
งบเงินอุดหนุนอื่น
ยอดรวม
720,305.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายรับจริง
ปี 2562 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2563 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2564 (บาท)

9,614,118.40
2,399,945.70
1,335,203.95
12,669,170.00
5,000.00

9,300,000.00
2,145,760.00
1,651,000.00
341,000.00
9,000.00

2,500,000.00
2,265,300.00
3,001,000.00
161,000.00
10,000.00

13,645,368.05 13,446,760.00

7,937,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
91,086,904.32 78,305,150.00 85,380, 610.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
91,086,904.32 78,305,150.00 85,374,610.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
22,048,139.00 25,215,090.00 33,419,090.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,048,139.00 25,215,090.00 33,419,090.00
รวม 139,158,481.37 116,967,000.00 126,731,000.00

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 2562 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2563 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2564 (บาท)

20,992,288.20
24,240,783.55

31,486,900.00
34,182,930.00

31,813,600.00
39,506,800.00

20,930,249.85

34,900,000.00

38,058,900.00

4,616,597.19
720,305.00
71,500,223.79
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14,898,700.00
14,870,300.00
20,000.00
20,000.00
1,478,470.00
2,461,400.00
116,967,000.00 126,731,000.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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3

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
.......................................................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

126,731,000.00 บาท

ด้านบริหารทั่วไป

ยอดรวม

43,649,300.00 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยอดรวม

36,108,100.00 บาท

1. งานบริหารงานทั่วไป

ยอดรวม

29,419,200.00 บาท

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ยอดรวม

20,000.00 บาท

3. งานบริหารงานคลัง

ยอดรวม

6,668,900.00 บาท

ยอดรวม

7,541,200.00 บาท

ยอดรวม

7,541,200.00 บาท

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ยอดรวม

51,168,100.00 บาท

แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

5,474,900.00 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ยอดรวม

4,231,800.00 บาท

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยอดรวม

1,243,100.00 บาท

ยอดรวม

22,441,100.00 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ยอดรวม

20,753,000.00 บาท

2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ยอดรวม

910,000.00 บาท

3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ยอดรวม

778,100.00 บาท

ยอดรวม

19,673,100.00 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ยอดรวม

7,526,400.00 บาท

2. งานไฟฟูาถนน

ยอดรวม

6,989,100.00 บาท

3. งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยอดรวม

4,557,600.00 บาท

4. งานบาบัดน้าเสีย

ยอดรวม

600,000.00 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

ยอดรวม

1,750,000.00 บาท

ยอดรวม

1,750,000.00 บาท

ยอดรวม

1,829,000.00 บาท

1. งานกีฬาและนันทนาการ

ยอดรวม

195,000.00 บาท

2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยอดรวม

1,634,000.00 บาท

ยอดรวม

100,000.00 บาท

ยอดรวม

- บาท

ยอดรวม

100,000.00 บาท

ยอดรวม

100,000.00 บาท

ด้านการดาเนินงานอื่น

ยอดรวม

31,813,600.00 บาท

แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

31,813,600.00 บาท

ยอดรวม

31,813,600.00 บาท

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
1. งานส่งเสริมการเกษตร

1. แผนงานงบกลาง
เหตุผล

เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร จึงเสนอเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

5

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

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

งานงบกลาง (บาท)

รวม (บาท)

31,813,600.00
29,953,475.00
1,860,125.00
31,813,600.00

รวม

31,813,600.00
29,953,475.00
1,860,125.00
31,813,600.00

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

14,564,200.00
3,072,000.00
11,492,200.00
8,525,000.00
1,340,000.00
4,315,000.00
1,480,000.00
1,390,000.00
6,300,000.00
300,000.00
6,000,000.00
30,000.00
30,000.00
29,419,200.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบริหาร
งานคลัง
4,268,900.00
4,268,900.00
2,400,000.00
735,000.00
1,025,000.00
610,000.00
30,000.00
6,668,900.00

รวม
18,833,100.00
3,072,000.00
15,761,100.00
10,925,000.00
2,075,000.00
5,340,000.00
2,090,000.00
1,420,000.00
6,300,000.00
6,300,000.00
6,000,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
36,108,100.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

6

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
งานเทศกิจ
เรือนและระงับอัคคีภัย
งบ
4,504,700.00
งบบุคลากร
4,504,700.00
เงินเดือน (ฝุายประจา)
2,161,000.00
งบดาเนินงาน
151,000.00
ค่าตอบแทน
1,350,000.00
ค่าใช้สอย
660,000.00
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
875,500.00
งบลงทุน
125,500.00
ค่าครุภัณฑ์
750,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
7,541,200.00
รวม

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม
4,504,700.00
4,504,700.00
2,161,000.00
151,000.00
1,350,000.00
660,000.00
875,500.00
125,500.00
750,000.00
7,541,200.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

7

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

2,539,000.00
2,539,000.00
1,408,800.00
43,800.00
243,000.00
513,000.00
139,000.00
284,000.00
284,000.00
4,231,800.00

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,243,100.00
1,243,100.00
1,243,100.00

รวม
2,539,000.00
2,539,000.00
2,651,900.00
43,800.00
1,486,100.00
513,000.00
139,000.00
284,000.00
284,000.00
5,474,900.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

8

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

10,405,600.00
10,405,600.00
9,900,000.00
1,360,000.00
2,770,000.00
5,420,000.00
350,000.00
447,400.00
447,400.00
20,753,000.00

งานศูนย์บริการ
งานบริการ
สาธารณสุข
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
910,000.00
910,000.00
910,000.00

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

750,000.00
28,100.00
28,100.00
778,100.00

รวม
10,405,600.00
10,405,600.00
11,560,000.00
1,360,000.00
3,680,000.00
5,420,000.00
350,000.00
28,100.00
28,100.00
447,400.00
447,400.00
22,441,100.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหาร
งาน ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะ
งบ
และชุมชน
3,224,400.00
งบบุคลากร
3,224,400.00
เงินเดือน (ฝุายประจา)
2,682,000.00
งบดาเนินงาน
190,000.00
ค่าตอบแทน
2,140,000.00
ค่าใช้สอย
340,000.00
ค่าวัสดุ
12,000.00
ค่าสาธารณูปโภค
1,620,000.00
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1,620,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟ้า
และถนน

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

- 3,800,000.00
- 3,200,000.00
- 600,000.00
5,289,100.00 757,600.00
- 107,600.00
5,289,100.00
650,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
-

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบาบัด
น้าเสีย
600,000.00
600,000.00
-

รวม
3,224,400.00
3,224,400.00
7,082,000.00
5,940,000.00
4,140,000.00
12,000.00
7,666,700.00
107,600.00
6,909,100.00
650,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

10

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
-

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1,750,000.00
1,750,000.00
1,750,000.00

รวม
1,750,000.00
1,750,000.00
1,750,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

11

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

แผนงานการเกษตร
100,000.00
100,000.00
100,000.00

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม
100,000.00
100,000.00
100,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

12

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานกีฬาและ
งานศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ
ท้องถิน่
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
195,000.00
1,634,000.00
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
195,000.00
1,634,000.00
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
195,000.00
1,634,000.00
รวม

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม
1,829,000.00
1,829,000.00
1,829,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

13

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
******************************
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตั้ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2564 อาศั ย อ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลบางเลน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
126,731,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนเงิน 126,731,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดรวม (บาท)
43,649,300.00
36,108,100.00

7,541,200.00
51,168,100.00
5,474,900.00
22,441,100.00
19,673,100.00
1,750,000.00
1,829,000.00
100,000.00
100,000.00
31,813,600.00
31,813,600.00
126,731,000.00

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม)
(ดร.วรพจน์ พวงแย้ม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีจัดเก็บเอง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปูาย
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและขนสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จาหน่าย
สะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมโฆษณา

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563
ณ 31 ก.ค.63

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

8,224,645.00
6,850,356.75
98,700.25
127,588.00
2,464,684.00
30,436.00
1,632,000.00
57,500.00
28,600.00

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

994,603.45
111,265.00
4,203.45
879,135.00
1,758,613.60
34,103.00
1,438,730.00
10,350.00
18,300.00

58.61
68.21
89.92
51.75
52.29

2,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,265,300.00
50,000.00
1,600,000.00
20,000.00
35,000.00

2,420.00
110.00

3,890.00
120.00

3,530.00
180.00

2,950.00
150.00

59.00
50.00

5,000.00
300.00
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หน้าที่ 15
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ปีงบประมาณ
รายการ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ค่าธรรมเนียมรายปีล่วงล้าแม่น้า
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าปรับอื่นๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิด กม.จราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน (กองช่าง)

ปี 2560
31,699.00
5,680.00
58,950.00
433,869.00
176,400.00
2,000.00
4,000.00
800.00
220.00
967,323.65
2,000.00
965,323.65
177,650.00
164,000.00

ปี 2561
4,578.40
5,850.00
3,740.00
176,150.00
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
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ปี 2562
4,520.20
9,190.00
121,300.00
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

ประมาณการ
ปี 2563
ณ 31 ก.ค.63 ยอดต่าง (%)
4,830.60
48.31
35,500.00
59.17
74,800.00
62.33
132,100.00
69.53
4,800.00
48.00
1,400.00
70.00
600.00
60.00
1,543,359.43
1,543,359.43
51.45
116,500.00
3,000.00
30.00

ปี 2564
10,000.00
100,000.00
60,000.00
8,000.00
120,000.00
50,000.00
190,000.00
10,000.00
4,000.00
2,000.00
1,000.00
3,001,000.00
1,000.00
3,000,000.00
161,000.00
10,000.00
หน้าที่ 16
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ปีงบประมาณ
รายการ
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รายได้จากทุน
ค่าจาหน่ายเศษของ
ภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผนฯ
ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีค่าภาคหลวงแร่
ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน
การบริการสาธารณสุข

ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ณ 31 ก.ค.63

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

13,650.00
21,660.00
21,660.00
87,608,659.67
8,834,418.14
20,134,203.25
2,542,395.00
2,956,268.49
699,617.97
7,123,603.03
102,761.42
91,731.37
45,123,661.00
19,523,340.00
4,474,521.00

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

262,100.00
5,000.00
5,000.00
87,608,659.67
8,834,418.14
20,134,203.25
2,542,395.00
2,956,268.49
699,617.97
7,123,603.03
102,761.42
91,731.37
45,123,661.00
22,048,139.00
4,534,996.00

113,500.00
5,000.00
5,000.00
75,382,542.92
8,795,609.00
15,929,438.69
2,117,557.70
4,491.10
658,615.92
9,582,155.89
66,288.39
68,069.23
38,160,317.00
22,031,500.00
4,534,996.00

-

-

-

-
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75.67
50.00
69.34
65.50
64.92
59.20
59.27
43.17
57.10
55.21

58.04

ปี 2564
1,000.00
150,000.00
10,000.00
10,000.00
85,374,610.00
6,815,249.00
20,401,432.00
3,500,000.00
659,000.00
15,149,236.00
160,000.00
180,000.00
38,509,693.00
33,419,090.00
7,813,070.00
หน้าที่ 17
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ปีงบประมาณ

รายการ
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค.63
14,159,100.00
67.40

ปี 2564

เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์
เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนทั่วไปการดาเนินแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเครื่องแบบนักเรียน
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนทั่วไปค่ารายหัว
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนทั่วไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12,608,400.00

13,129,200.00

14,159,100.00

1,238,400.00

1,555,200.00

1,996,800.00

1,996,800.00

66.56

3,000,000.00

60,000.00

42,000.00

45,000.00

41,000.00

68.33

60,000.00

433,441.00
69,700.00
194,978.00
443,900.00
-

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

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

77.79
76.50
80.05
88.74
100.00

500,000.00
40,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00

-

151,668.00

151,668.00
6,000.00
4,000.00
3,400.00
4,000.00
8,600.00

139,029.00
6,000.00
4,000.00
3,400.00
4,000.00
8,600.00

81.78
85.71
80.00
85.00
80.00
95.56

170,000.00
7,000.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00
9,000.00

รวมรายรับ

118,987,962.32

127,048,141.85 126,780,411.37

77,611,267.04
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21,006,020.00

61.24 126,731,000.00
หน้าที่ 18
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับ
รวมทั้งสิ้น 126,731,000.00
หมวดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
2,500,000.00
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
1,000,000.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ภาษีปูาย
จานวน
1,500,000.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
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. ค่าธรรมเนียมรายปีล่วงล้าแม่น้า
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
จานวน

2,265,300.00
2,265,300.00
50,000.00

บาท
บาท
บาท

จานวน

1,600,000.00

บาท

จานวน

20,000.00

บาท

จานวน

35,000.00

บาท

จานวน

5,000.00

บาท

จานวน

300.00

บาท

จานวน

10,000.00

บาท

จานวน

100,000.00

บาท

จานวน

60,000.00

บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

10. ค่าปรับอื่น ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
11. ค่าปรับผู้กระทาผิด กม.จราจรทางบก
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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
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จานวน

8,000.00

บาท

จานวน

120,000.00

บาท

จานวน

50,000.00

บาท

จานวน

190,000.00

บาท

จานวน

10,000.00

บาท

จานวน

4,000.00

บาท

จานวน

2,000.00

บาท

จานวน

1,000.00

บาท

3,001,000.00
3,000,000.00

บาท
บาท

1,000.00

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รวมทั้งสิ้น
จานวน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าขายแบบแปลน (กองช่าง)
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รวมทั้งสิ้น
จานวน

161,000.00
-

บาท
บาท

จานวน

10,000.00

บาท

จานวน

1,000.00

บาท

จานวน

150,000.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน
1. ค่าจาหน่ายเศษของ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รวมทั้งสิ้น
จานวน

10,000.00
10,000.00

บาท
บาท
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จานวน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ภาษีสุรา
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. ภาษีสรรพสามิต
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
จานวน
ประมวลกฎหมายที่ดิน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานา
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. การบริการสาธารณสุข
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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รวมทั้งสิ้น
จานวน

จานวน
จานวน
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85,374,610.00
6,815,249.00

บาท
บาท

20,401,232.00

บาท

3,500,000.00

บาท

-

บาท

659,000.00

บาท

15,149,236.00

บาท

160,000.00

บาท

180,000.00

บาท

-

บาท

38,509,693.00

บาท

33,419,090.00
7,813,070.00

บาท

21,006,020.00

บาท
บาท
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4. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

จานวน

3,000,000.00

บาท

5. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครู
ผู้ดูแลเด็ก
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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

60,000.00

บาท

จานวน

500,000.00

บาท

จานวน

40,000.00

บาท

จานวน

200,000.00

บาท

จานวน

400,000.00

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

5,000.00

บาท

จานวน

9,000.00

บาท

รวมรายรับ

จานวน

126,731,000.00

บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จั งหวัดนนทบุร ี
ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

แผนงานบริหารงานทวไป
่ั
งานบริหารทวไป
่ั
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
756,000.00
756,000.00
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
240,000.00
240,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
240,000.00
240,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายก
180,961.29
191,322.58
ิ สภาองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
เงินค่าตอบแทนสมาชก
่
1,620,000.00 1,620,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,036,961.29 3,047,322.58
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
3,415,552.97 3,799,085.84
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
151,200.00
151,200.00
เงินประจาตาแหน่ง
212,400.00
211,200.00
ค่าจางลู
้ กจางประจ
้
า
171,720.00
184,780.00
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
้
3,403,281.61 3,560,335.00
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจาง
้
302,852.59
275,365.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 7,657,007.17 8,181,965.84
รวมงบบุคลากร 10,693,968.46 11,229,288.42
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัต ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
0.00
0.00
ค่าเบีย
้ ประชุม
5,400.00
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
0.00
0.00
ค่าเชา่ บ ้าน
268,000.00
253,500.00
ึ
เงินชว่ ยเหลือการศกษาบุ
ตร
53,795.00
60,850.00
รวมค่าตอบแทน
327,195.00
314,350.00
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ปี 2562

756,000.00
240,000.00
240,000.00
188,903.23
1,620,000.00
3,044,903.23

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

%
%
%
%
%

756,000
240,000
240,000
216,000
1,620,000
3,072,000

4,443,630.00 5,019,780.00 14.91 %
160,075.00
199,200.00
0 %
249,700.00
278,400.00
0 %
194,220.00
210,900.00 5.22 %
3,738,073.54 4,051,300.00 18.65 %
242,454.84
230,600.00 -5.51 %
9,028,153.38 9,990,180.00
12,073,056.61 13,062,180.00

5,768,000
199,200
278,400
221,900
4,806,800
217,900
11,492,200
14,564,200

0.00
0.00
0.00
331,500.00
76,350.00
407,850.00

756,000.00
240,000.00
240,000.00
216,000.00
1,620,000.00
3,072,000.00

0
0
0
0
0

ปี 2564

720,000.00
0 %
10,000.00
0 %
90,000.00
- %
450,000.00 11.11 %
50,000.00
40 %
1,320,000.00

720,000
10,000
40,000
500,000
70,000
1,340,000
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ปี 2560
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
ั พันธ์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสม
ิ
ค่าใชจ่้ ายในการเชา่ ทรัพย์สน
ค่าใชจ่้ ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการอืน
่ ๆ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร สงิ่ พิมพ์
ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสานักงาน
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งื่ บริการ
รายจ่ายเกีย
่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ั ยภาพคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่าใชจ่้ ายโครงการพัฒนาศก
ึ
ั
ศกษาดูงานเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพในการปฏิบัต ิงานของคณะ
ิ สภาพฯ พนักงานเทศบาลและ
ผู ้บริหารท ้องถิน
่ สมาชก
ลูกจางเทศบาลต
้
าบลบางเลน
ื้ พวงมาลัย ชอ
่ ดอกไม ้ กระเชาดอกไม
้
ค่าใชจ่้ ายในการจัดซอ
้
พานพุม
่ พานดอกไม ้ และพวงมาลา
ื้ พวงมาลัย ชอ
่ ดอกไม ้ กระเชาดอกไม
้
ค่าใชจ่้ ายในการจัดซอ
้
หรือพวงมาลา ฯลฯ
ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใชจ่้ ายสาหรับการเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ิ
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงหา
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
ั ยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ
โครงการพัฒนาศก
ิ สภาท ้องถิน
ผู ้บริหารท ้องถิน
่ สมาชก
่ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจ
้
า และพนักงานจาง
้ เทศบาลตาบลบางเลน
ั ยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ
โครงการพัฒนาศก
ิ สภาท ้องถิน
ผู ้บริหารท ้องถิน
่ สมาชก
่ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจ
้
า พนักงานจางและผู
้
้นาชุมชน เทศบาลตาบล
บางเลน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

1,125,152.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,859,473.50

1,639,292.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,405,074.00

0.00
1,707,948.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,649.50

0.00
0.00
820,000.00
30,000.00
1,406,000.00
880,000.00
30,000.00
20,000.00
0.00
1,325,000.00

50,575.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

ปี 2564

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
2,300,000
555,000

0.00

0 %

0

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

2,000.00

0.00

0 %

0

19,400.00

124,460.00

123,064.98

300,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

75,300.00
0.00

496,100.00
0.00

67,340.00
0.00

480,000.00
85,000.00

-100 %
-100 %

0
0

0.00

0.00

0.00

683,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

601,500.00

0.00

0 %

0
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ปี 2560
ั ยภาพคุณธรรมและจริยธรรมฯ ผู ้บริหาร
โครงการพัฒนาศก
สท. พนง.ฯ
โครงการสมานฉั นท์เทิดไท ้องค์ราชัน
ั พันธ์บ ้าน วัด และประชาชน
โครงการสายสม
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏฺบ
ิ ัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
่ มแซม
ค่าบารุงรักษาและซอ
้ อย
รวมค่าใชส
ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง่
ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าว ัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ั ท์
ค่าบริการโทรศพ
ค่าบริการไปรษณี ย ์
ื่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสอ
รวมค่าสาธารณู ปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ื้ เก ้าอีท
ค่าจัดซอ
้ างาน/สานักงาน
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งเจาะกระดาษและเขาเล่
้ ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

ปี 2564

0.00

369,764.00

0.00

0.00

0%

0

110,920.00
0.00

15,120.00
0.00

0.00
0.00

0.00
5,000.00

0%
-100 %

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,160,000

121,822.06
3,362,643.79

187,268.77
4,237,078.97

169,208.90
2,954,711.88

300,000.00
6,874,000.00

0%

300,000
4,315,000

190,890.00
20,000.00
49,551.44
92,715.50
242,496.40
0.00
179,040.00
774,693.34

178,224.00
11,000.00
137,470.00
26,875.60
246,250.22
0.00
199,800.00
799,619.82

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

296,000.00 35.14 %
20,000.00
0%
100,000.00
-20 %
200,000.00
0%
500,000.00
0%
30,000.00
0%
250,000.00
0%
1,396,000.00

400,000
20,000
80,000
200,000
500,000
30,000
250,000
1,480,000

558,495.75
34,731.58
121,317.68
38,788.00
66,722.03
820,055.04
5,284,587.17

524,246.35
21,392.50
119,244.60
77,544.00
63,128.39
805,555.84
6,156,604.63

0.00
0.00

97,500.00
0.00

586,290.24
900,000.00
38,896.86
70,000.00
129,194.57
150,000.00
55,828.00
160,000.00
83,166.82
110,000.00
893,376.49 1,390,000.00
5,014,830.67 10,980,000.00

0.00
0.00

0.00
20,000.00

11.11
14.29
0
-62.5
-9.09

%
%
%
%
%

1,000,000
80,000
150,000
60,000
100,000
1,390,000
8,525,000

0%
-100 %

0
0

หน้าที่ 25

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งดูดฝุ่นสามารถดูดฝุ่นและน้ า ขนาดไม่ตา
่ กว่า
ขนาด 25 ลิตร
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งปรับอากาศ
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งสแกนลายนิว้ มือ
ื้ ชุดโซฟารับแขก จานวน 1 ชุด
ค่าจัดซอ
ื้ ตูเก็
ค่าจัดซอ
้ บแบบฟอร์ม 15 ลินช
้ ัก จานวน 1 ตู ้
ื้ ตูเอนกประสงค์
ค่าจัดซอ
้
ื้ โต๊ะทางานพร ้อมเกาอี
ค่าจัดซอ
้ ส
้ าหรับผู ้บริหาร จานวน 2 ชุด
ื้ โต๊ะทางานสาหรับเจาหน
ค่าจัดซอ
้
้าทีป
่ ฏิบัต ิงาน จานวน 2 ชุด
ื้ โต๊ะประชุมไม ้ พร ้อมเกาอี
ค่าจัดซอ
้ ้ จานวน 1 ชุด
ื้ โต๊ะและเกาอี
ค่าจัดซอ
้ ส
้ านักงาาน
ื้ โตีะหมูบ
ค่าจัดซอ
่ ช
ู า มีโต๊ะหมูบ
่ ช
ู า 9 ตัว มีฐานรองโต๊ะหมู่
ื้ โทรศพ
ั ท์เคลือ
ค่าจัดซอ
่ นที่
ื้ โทรศพ
ั ท์ตงโต๊
ค่าจัดซอ
ั้
ะ (พืน
้ ฐาน) จานวน 10 เครือ
่ ง
ื้ เครือ
โครงการจัดซอ
่ งทาลายกระดาษ
ื้ โต๊ะทางานและเกาอี
จัดซอ
้ ้ (โต๊ะ 1 ตัว เกาอี
้ ้ 3 ตัว)
้
ื
ั
จัดซอบอร์ดประชาสมพันธ์ จานวน 2 บอร์ด
เตนท์
้
โต๊ะเอนกประสงค์พับได ้
ั ท์เคลือ
โทรศพ
่ นที่
พัดลมไอเย็น
ครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนสง่
ื้ รถยนต์ประจาตาแหน่งสาหรับผู ้บริหาร
จัดซอ
ครุภัณ ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ื้ กลองถ่
จัดซอ
้
ายรูป
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
ื้ จอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้
ค่าจัดซอ
ื้ คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร ้อมอุปกรณ์
จัดซอ
ื้ เครือ
จัดซอ
่ งอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card
reader)
ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ์
รวมค่าครุภ ัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

0.00

14,000.00

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
0.00
83,700.00
0.00
0.00

0.00
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224,400.00
0.00
132,000.00
189,900.00

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
0.00
0.00
0.00

80,000.00
0.00
15,000.00
10,000.00
4,000.00
145,000.00
10,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
30,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0 %
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
-100
0
-100
-100
0
0
-100
0

ปี 2564
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,676,000.00

-100 %

0

0.00

25,000.00

-100 %

0

3,990.00
0.00

0.00
0.00

0.00
182,300.00

0 %
-100 %

0
0

0.00

0.00

0.00

2,100.00

-100 %

0

99,000.00

0.00

637,600.00

0.00

0 %

0

0.00
182,700.00

0.00
782,790.00

0.00
763,490.00

55,000.00
2,579,400.00

-100 %

0
0

หน้าที่ 26

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ค่าทีดิ
่ นและสงิ่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร ้างสงิ่ สาธารณู ปโภค
ั ญาณเครือ
ี งไร ้สายพร ้อม
ค่าติดตัง้ เสาสง่ สญ
่ งกระจายเสย
อุปกรณ์ ครบชุด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร ้าง
้
โครงการจัดทาซุมเฉลิมพระเกี
ยรติบริเวณหน ้าสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
่ มแซมซุมเฉลิมพระเกี
้
โครงการปรับปรุงซอ
ยรติ
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าทีดิ
่ นและสงิ่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ อืน
่
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2561
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ปี 2562

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

230,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,500,000

0.00
0.00
0.00
182,700.00

0.00
0.00
0.00
782,790.00

0.00
0.00
0.00
763,490.00

0.00
0.00
230,000.00
2,809,400.00

100 %
100 %

4,500,000
300,000
6,300,000
6,300,000

35,766.06
0.00
35,766.06
35,766.06

30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00

0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

0.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

0 %
-25 %

0
30,000
30,000
30,000

รวมงานบริหารทวไป
่ั
16,197,021.69 18,198,683.05
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบรายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่
ึ
ประเภทค่าจางที
้
ป
่ รึกษาเพือ
่ ศกษา
วิจย
ั ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซงึ่ มิใ ชเ่ พือ
่ การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทด
ี่ ินและ/หรือสงิ่ ก่อสร ้าง
ึ
ประเภทค่าจางที
้
ป
่ รึกษาเพือ
่ ศกษา
วิจย
ั ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซงึ่ มิใ ชเ่ พือ
่ การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทด
ี่ ินและ/หรือสงิ่ ก่อสร ้าง
รวมรายจ่ายอืน
่
รวมงบรายจ่ายอืน
่
รวมงานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

17,881,377.28 26,891,580.00

29,419,200

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000
20,000
20,000

หน้าที่ 27

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
งานบริหารงานคล ัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจางลู
้ กจางประจ
้
า
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
้
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจาง
้
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัต ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่ นท ้องถิน
่
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
่ บ ้าน
ค่าเชา
่ ยเหลือการศกษาบุ
ึ
เงินชว
ตร
รวมค่าตอบแทน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
ั พันธ์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสม
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าถ่ายเอกสาร
ิ
โครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สนและดู
แล
โครงการอบรมภาษี ทด
ี่ ินและสงิ่ ปลูกสร ้าง
่ มแซม
ค่าบารุงรักษาและซอ
้ อย
รวมค่าใชส
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

985,016.00
14,451.61
32,451.61
403,560.00
1,087,092.90
115,806.45
2,638,378.57
2,638,378.57

806,522.00
38,697.00
28,297.00
437,430.00
1,124,460.00
110,060.00
2,545,466.00
2,545,466.00

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

1,760,950.00 16.16 %
115,200.00
2 %
103,200.00
0 %
229,200.00 1.66 %
1,569,960.00 4.41 %
130,140.00 0.28 %
3,908,650.00
3,908,650.00

10,150.00

0.00

329,300.00

29,640.00
53,200.00
2,400.00
95,390.00

15,540.00
15,000.00
6,900.00
37,440.00

33,860.00
39,000.00
9,000.00
411,160.00

28.57
100,000.00
0
114,000.00 5.26
15,000.00
0
929,000.00

108,646.50
0.00
0.00
0.00
0.00

192,276.50
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
156,282.50
0.00
0.00
0.00

0.00
628,000.00
0.00
0.00
0.00

23,100.00
0.00
10,030.00
0.00
0.00
25,195.40
166,971.90

16,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,843.40
237,919.90

0.00
27,370.00
0.00
0.00
0.00
7,571.58
191,224.08

700,000.00

ปี 2564

2,045,500
117,500
103,200
233,000
1,639,200
130,500
4,268,900
4,268,900

%

500,000

%
%
%

100,000
120,000
15,000
735,000

%
%
%
%
%

0
0
150,000
50,000
200,000

60,000.00
0 %
0.00
0 %
0.00
0 %
296,000.00 1.35 %
137,000.00 20.44 %
100,000.00
0 %
1,221,000.00

60,000
0
0
300,000
165,000
100,000
1,025,000

0
-100
100
100
100

หน้าที่ 28

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนสง่

97,101.00
0.00

58,612.00
3,160.00

70,959.00
0.00

ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่

44,875.50

53,440.10

34,965.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าว ัสดุ

0.00
183,500.00
325,476.50

0.00
42,580.00
157,792.10

0.00
104,550.00
210,474.00

รวมค่าสาธารณู ปโภค
รวมงบดาเนินงาน

6,632.93
0.00
6,632.93
594,471.33

5,787.63
0.00
5,787.63
438,939.63

5,797.26
0.00
5,797.26
818,655.34

20,000.00
10,000.00
30,000.00
2,990,000.00

0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,800.00
27,500.00
39,500.00
0.00
0.00
4,000.00

0.00

0.00

9,500.00

0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
3,241,849.90

0.00
0.00
96,378.00
132,378.00
132,378.00
3,116,783.63

96,600.00
0.00
0.00
106,100.00
106,100.00
4,010,749.53

ค่าสาธารณู ปโภค
ั ท์
ค่าบริการโทรศพ
ค่าบริการไปรษณี ย ์

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก ้าอีข
้ าเหล็ก
ตูเหล็
้
ก แบบ 2 บานเปิ ด
ตูเหล็
้
ก แบบ 4 ลิน
้ ชัก
ตูเหล็
้
กเก็บเอกสาร
ั ท์เคลือ
โทรศพ
่ นที่
ั ท์ไร ้สาย จานวน 2 เครือ
โทรศพ
่ ง
ครุภัณฑ์สารวจ
เครือ
่ งวัดระยะดวยเลเซอร์
้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์ ทเี่ กีย
่ วของ
้
คอมพิวเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์ ทเี่ กีย
่ วของ
้ จานวน 2 ชุด
รวมค่าครุภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคล ัง

รวมแผนงานบริหารงานทวไป
่ั
19,438,871.59 21,335,466.68
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190,000.00
200,000.00

5.26
-50
150,000.00
66.67
60,000.00
0
210,000.00 -4.76
810,000.00

ปี 2564

%
%

200,000
100,000

%

50,000

%
%

60,000
200,000
610,000

0 %
0 %

20,000
10,000
30,000
2,400,000

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

0.00

0 %

0

0.00
77,700.00
0.00
154,500.00
154,500.00
7,053,150.00

0 %
-100 %
0 %

0
0
0
0
0
6,668,900

21,912,126.81 33,964,730.00

-100
-100
-100
0
0
-100

36,108,100
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน
งานป้องกนภ
ั
ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจางลู
้
กจางประจ
้
า
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
้
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจาง
้
เงินอืน
่ ๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัต ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
่ บ ้าน
ค่าเชา
่ ยเหลือการศกษาบุ
ึ
เงินชว
ตร
รวมค่าตอบแทน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานทีร่ าชการ
ั ยภาพสมาชก
ิ อาสาสมัครป้ องกันภัย
โครงการฝึ กทบทวนศก
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึ กอบรมการใชถั้ งเคมีดบ
ั เพลิงฯ
โครงการฝึ กอบรมความปลอดภัยทางน้ า ตะโกน โยน ยืน
่
สาหรับภาคประชาชน
โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบัต ิการจิตอาสาภัยพิบัต ิประจา
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการฝึ กอบรมทบทวนชุดปฏิบัต ิการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
ประจาองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลบางเลน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

10,910.32
0.00
0.00
218,280.00
642,600.00
71,400.00

0.00
0.00
0.00
232,510.00
533,250.00

259,020.00
4,480.00
12,000.00
244,320.00
676,200.00

626,980.00
12,690.00
18,000.00
258,000.00
1,442,000.00
178,000.00

20.75
89.13
0
6.86
87.03
307.9
2
6,720.00 1.19
2,542,390.00
2,542,390.00

59,250.00

78,000.00

0.00
943,190.32
943,190.32

0.00
825,010.00
825,010.00

0.00
1,274,020.00
1,274,020.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
21,000.00
0.00
21,000.00

50,000.00
30,000.00
36,000.00
35,000.00
151,000.00

0
0
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%
%
%
%
%
%

ปี 2564

757,100
24,000
18,000
275,700
2,697,000
726,100

%

6,800
4,504,700
4,504,700

%
%
%
%

50,000
30,000
36,000
35,000
151,000

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

383,840.00

0.00

0 %

0

0.00

85,150.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0 %
236.5
29,710.00
%
9

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

100,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ั ยภาพใหกั้ บพนักงานป้ องกัน
โครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่ ศก
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลบางเลน
ั ยภาพอาสาสมัครป้ องกันภัย
โครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่ ศก
ฝ่ ายพลเรือน
่ งเทศกาลและ
โครงการรณรงค์ป้องกันเพือ
่ ลดอุบัต ิเหตุใ นชว
วันหยุดพิเศษ
่ งเทศกาลฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันเพือ
่ ลดอุบัต ิเหตุใ นชว
โครงการรณรงค์ป้องกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัต ิเหตุและอุบัต ิภัยทางถนน

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

0.00

0.00

154,480.00

150,000.00 33.33 %

200,000

0.00
0.00
130,735.00

153,880.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

421,622.80

897,243.15

1,085,284.40

้ อย
รวมค่าใชส

552,357.80

1,136,273.15

รวมค่าว ัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
0.00
0.00
88,400.00
0.00
0.00
88,400.00
640,757.80

่ มแซม
ค่าบารุงรักษาและซอ
ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง่
วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณ ฑ์สานักงาน
ื้ ตูล๊้ อกเกอร์
ค่าจัดซอ
เครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกสว่ น
ตูเหล็
้
กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 ใบ
โต๊ะทางานพร ้อมเกาอี
้ ้ ระดับ 3-6 จานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑ์การเกษตร
ื้ มอเตอร์ไฟฟ้ าสูบน้ า
ค่าจัดซอ
ครุภัณ ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ื้ วิทยุสอ
ื่ สาร รับ-สง่ ชนิดมือถือ
ค่าจัดซอ
ื้ วิทยุรบ
จัดซอ
ั -สง่ จานวน 5 เครือ
่ ง

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0.00
0.00
0.00

%
%
%

0
50,000
0

%

500,000

1,623,604.40

0
100
0
1,400,000.00
64.29
1,879,710.00

0.00
0.00
0.00
0.00
57,200.00
0.00
88,000.00
145,200.00
1,281,473.15

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
50,000.00
200,000.00
0.00
500,000.00
750,000.00
2,780,710.00

100
100
100
100
-50
100
-40

%
%
%
%
%
%
%

100,000
10,000
20,000
100,000
100,000
30,000
300,000
660,000
2,161,000

0.00
0.00
9,900.00
13,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

30,000.00
0.00
0.00
0.00

-100
100
0
0

%
%
%
%

0
65,500
0
0

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

0.00
0.00

0.00
0.00

180,000.00
0.00

0.00
60,000.00

0 %
-100 %

0
0

1,350,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งกรองน้ า
้
ื
ค่าจัดซอเครือ
่ งทาน้ าร ้อน-น้ าเย็น
ครุภัณฑ์โรงงาน
ื้ เครือ
ค่าจัดซอ
่ งอัดอากาศคอมเพรสเซอร์สาหรับดับเพลิง
ื้ พัดลมระบายอากาศ
ค่าจัดซอ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์ ทเี่ กีย
่ วของ
้ จานวน 2 ชุด
ื้ คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร ้อมอุปกรณ์
จัดซอ
ครุภัณฑ์อน
ื่
ื้ กลองวงจรปิ
ค่าจัดซอ
้
ดและอุปกรณ์ ทเี่ กีย
่ วของ
้ พร ้อมติดตัง้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภ ัณฑ์
ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร ้าง
่ มแซมและปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
โครงการซอ
รวมค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย
รวมแผนงานการร ักษาความสงบภายใน
ึ ษา
แผนงานการศก
ึ ษา
งานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
ับการศก
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
้
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจาง
้
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

ปี 2564

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

30,000
30,000

0.00
0.00

0.00
0.00

299,600.00
0.00

0.00
80,000.00

0 %
-100 %

0
0

81,700.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
40,300.00

0 %
-100 %

0
0

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

0.00
0.00
104,600.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
479,600.00

0.00
500,000.00
1,722,300.00

100 %
-100 %

500,000
0
625,500

0.00
0.00
104,600.00
1,688,548.12
1,688,548.12

0.00
0.00
0.00
2,106,483.15
2,106,483.15

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

0.00
0.00
1,722,300.00
7,045,400.00
7,045,400.00

100 %

250,000
250,000
875,500
7,541,200
7,541,200

573,600.00
0.00
0.00
551,640.00
48,000.00
1,173,240.00
1,173,240.00

613,910.00
0.00
0.00
573,845.00
45,095.00
1,232,850.00
1,232,850.00

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

606,500.00 74.2 %
66,000.00
0 %
42,000.00
0 %
773,600.00 16.18 %
48,000.00
0 %
1,536,100.00
1,536,100.00

1,056,500
66,000
42,000
898,800
48,000
2,111,300
2,111,300

หน้าที่ 32

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
ึ
เงินชว่ ยเหลือการศกษาบุ
ตร
รวมค่าตอบแทน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการ
ั พันธ์ ค่าจัดทาสอ
ื่ ประชาสม
ั พันธ์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสม
ค่าใชจ่้ ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการอืน
่ ๆ
ค่าใชจ่้ ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งื่ บริการอืน
่ ๆ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร และสงิ่ พิมพ์
ค่าประกันรถยนต์สว่ นกลาง ประเภทที่ 3
โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ศน
ู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
ิ
กิจกรรมเรียนรู ้ของศลปิ นแห่งชาติ
ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าพาหนะนาเด็กไปสถานพยาบาล
โครงการ junior scout
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการเด็กปฐมวัยใสใ่ จภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ศน
ู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ื่ นวัตกรรมการเรียนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการผลิตสอ
ื่ นวัตกรรมการเรียนรู ้ฯ (เรียนรู ้สูอ
่ าเซย
ี น)
โครงการผลิตสอ
ั
โครงการพัฒนาศกยภาพของผู ้บริหาร บุคลากร และ
ั ยภาพของผู ้บริหาร บุคลากรทางการ
โครงการพัฒนาศก
ั ยภาพผู ้บริหาร บุคลากร และพนักงาน
โครงการพัฒนาศก
ึ
ทางการศกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

0%
0%

ปี 2564

0.00
4,800.00
4,800.00

0.00
4,800.00
4,800.00

0.00
2,400.00
2,400.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00

62,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

96,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
110,075.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
70,000.00
86,365.00
0.00
100,000.00
10,000.00
20,000.00

0
0
-100
-100
100
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
90,000
100,000
10,000
20,000

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,050.00
0.00
10,470.00

0.00
13,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,595.00
0.00
27,170.00

1,700.00
260.00
0.00
0.00
1,000.00
2,300.00
0.00
1,400.00
5,545.00
0.00
0.00
0.00

3,000.00
30,000.00
3,000.00
5,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
10,000.00
35,000.00
0.00
60,000.00
0.00

0.00

0.00

103,353.00

0.00

-100
0
0
-100
-100
-100
100
0
-100
0
-75
0

5,000
5,000
10,000

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

0
30,000
3,000
0
0
0
150,000
10,000
0
0
15,000
0

0%

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการระบบดูแลนักเรียน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ึ
โครงการศกษาแหล่
งเรียนรู ้
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย
โครงการสง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
โครงการสง่ เสริมรักการอ่าน
โครงการสง่ เสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
ึ
โครงการสนับสนุน คชจ.ฯ สถานศกษา
(ค่าจัดการเรียนการ
ึ
โครงการสนับสนุน คชจ.ฯ สถานศกษา
(ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน)
ึ
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ ายการบริหารสถานศกษา
้
ึ
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศกษาและ
ึ
ค่าใชจ่้ ายในการจัดการศกษาส
าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)
โครงการสร ้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โครงการสวนพฤษศาสตร์
โครงการสานฝั นวันสดใส
ึ
โครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศกษา
โครงการเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
โครงการเสริมสร ้างและพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ เด็กปฐมวัย
โครงการหนูน ้อยมหัศจรรย์กน
ิ อย่างสร ้างสรรค์เติบโตสมวัย
โครงการหนูน ้อยรักการออมสอนน ้องให ้เก็บ
โครงการหนูน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลกกว ้าง
้
โครงการอบรมซักซอมแผนอพยพหนี
ไฟในศูนย์พัฒนาเด็ก
ึ
โครงการอบรมให ้ความรู ้สาหรับผู ้ปกครองหลังการศกษา
่ มแซม
ค่าบารุงรักษาและซอ
้ อย
รวมค่าใชส
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ปี 2560
0.00
399,800.00
18,280.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2561
4,200.00
499,865.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด
20,000.00 -100 %
393,635.00 -100 %
0.00
0 %
8,000.00 -100 %

ปี 2562
3,650.00
299,975.00
0.00
3,490.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

23,200.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
69,700.00

0.00
0.00
0.00

0.00
3,645.00
0.00

20,000.00
5,000.00
0.00

-100 %
-100 %
0 %

0
0
0

139,620.00

243,300.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

160,000.00

387,750.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

31,250.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
19,150.00
0.00
18,607.95
773,782.95

0.00
0.00
9,995.00
750.00
0.00
0.00
0.00
1,851.00
0.00
20,680.00
9,975.00
0.00
63,288.61
997,230.61

0.00
3,060.00
0.00
9,000.00
0.00
2,650.00
11,480.00
0.00
3,520.00
2,800.00
0.00
16,540.00
44,367.81
813,010.81

0.00
10,000.00
0.00
20,000.00
50,000.00
15,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
1,857,000.00

100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
0
400

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

ปี 2564
0
0
0
0

15,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
250,000
713,000
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ปี 2560
ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

44,710.00

62,075.00

79,788.00

80,000.00

0.00

0.00

7,500.00

35,000.00

วัสดุงานบ ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุยานพาหนะและขนสง่

31,860.00
194,960.42
0.00

39,960.00
173,604.00
0.00

46,470.00
140,666.16
18,083.00

80,000.00
300,000.00
50,000.00

ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่

25,790.00

83,107.20

55,625.00

144,000.00

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอน
ื่
รวมค่าว ัสดุ

0.00
0.00
49,990.00
0.00
347,310.42

0.00
0.00
87,290.00
0.00
446,036.20

0.00
0.00
149,800.00
0.00
497,932.16

0.00
0.00
150,000.00
0.00
839,000.00

รวมค่าสาธารณู ปโภค
รวมงบดาเนินงาน

56,966.98
8,444.38
4,494.00
4,496.35
74,401.71
1,200,295.08

57,756.20
8,227.08
4,502.96
12,938.44
83,424.68
1,531,491.49

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,800.00
107,740.00
9,900.00
18,000.00
36,000.00
0.00

92,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ั ท์
ค่าบริการโทรศพ
ื่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสอ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สานักงาน
เครือ
่ งโทรสาร
เครือ
่ งฟอกอากาศ
ตู ้/ตู ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ใบ
โต๊ะทางานและเก ้าอี้
ั ท์เคลือ
โทรศพ
่ นที่
ั ท์ไร ้สาย จานวน 2 เครือ
โทรศพ
่ ง
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ปี 2564

0
71.43
0
-100
0
44.44
100
100
0
100

%

80,000

%

10,000

%
%
%

80,000
0
50,000

%

80,000

%
%
%
%

10,000
50,000
150,000
3,000
513,000

84,000.00
15,000.00
24,000.00
16,000.00
139,000.00
2,845,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

84,000
15,000
24,000
16,000
139,000
1,375,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00

0
0
0
0
0
0
-100

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
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ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
โครงการจัดครุภัณฑ์ตู ้เย็น
ั ้ ควา่ จานและอุปกรณ์ครัว
ชน
ผ ้าม่านพร ้อมติดตัง้ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ครุภัณฑ์กฬ
ี า
โต๊ะเทเบิลเทนนิส แบบพับได ้ ขนาด 5 ฟุต x 9 ฟุต จานวน 1
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการ
ี
ค่าตอบแทนเงินเพิม
่ ค่าครองชพ
เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศกึ ษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสงั กัด
สานักงานคณะกรรมการศกึ ษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (สพฐ.)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
ึ ษา
รวมงานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
ับการศก
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

0.00
0.00
0.00

24,900.00
30,000.00
93,197.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

ปี 2564

0%
0%
0%

0
0
0

0.00

9,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

700.00 -100 %

0

0.00
0.00
0.00

0.00
325,537.00
325,537.00

0.00
92,900.00
92,900.00

200,000.00 -100 %
213,700.00
213,700.00

0
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

33,800

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

290,900

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

136,800

257,040.00
0.00
0.00

245,220.00
0.00
0.00

0.00
240,720.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
100 %

0
0
284,000

0.00

0.00

0.00

276,900.00 -100 %

0

257,040.00
257,040.00
2,630,575.08

245,220.00
245,220.00
3,335,098.49

240,720.00
240,720.00
2,849,971.08

276,900.00
276,900.00
4,871,700.00

745,500
745,500
4,231,800
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ปี 2560
ึ ษา
งานระด ับก่อนว ัยเรียนและประถมศก
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข ้าลักษณะ
โครงการ junior scout
โครงการกิจกรรม 5 ส
ั พันธ์
โครงการกีฬาสม
โครงการเด็กปฐมวัยใสใ่ จภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
ื่ นวัตกรรมการเรียนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการผลิตสอ
โครงการระบบดูแลนักเรียน
โครงการเรียนรู ้ของศลิ ปิ นแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
โครงการสง่ เสริมรักการอ่าน
โครงการสง่ เสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการสวนพฤษศาสตร์
โครงการสานฝั นวันสดใส
โครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึ ษา
โครงการเสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ เด็กปฐมวัย
โครงการหนูน ้อยมหัศจรรย์กน
ิ อย่างสร ้างสรรค์เติบโตสมวัย
โครงการหนูน ้อยรักการออมสอนน ้องให ้เก็บ
โครงการหนูน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลกกว ้าง
โครงการอนุรก
ั ษ์ ความเป็ นไทย
้
โครงการอบรมซักซอมแผนอพยพหนี
ไฟในศูนย์พัฒนาเด็ก
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2561

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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

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
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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

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

ปี 2564

5,000
1,000
5,000
3,000
10,000
10,000
3,000
500,000
5,000
35,000
10,000
5,000
5,000
10,000
50,000
15,000
5,000
5,000
10,000
5,000
15,000
712,000
712,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
ึ
ค่าใชจ่้ ายในการณรงค์การป้ องกันยาเสพติดในสถานศกษา
่
ั
ึ
เงินอุดหนุนสาหรับสงเสริมศกยภาพการจัดการศกษาของ
ึ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใชจ่้ ายในการจัดการศกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
ึ ษา
รวมงานระด ับก่อนว ัยเรียนและประถมศก
ึ ษา
รวมแผนงานการศก
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
ับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ ้าง
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัต ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเชา่ บ ้าน
ึ
เงินชว่ ยเหลือการศกษาบุ
ตร
รวมค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,630,575.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,335,098.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,849,971.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,871,700.00

%
%
%
%
%

3,000
15,500
90,600
196,000
226,000
531,100
531,100
1,243,100
5,474,900

654,004.33
69,195.00
68,880.00
4,827,964.03
584,839.11
6,204,882.47
6,204,882.47

815,110.00
75,200.00
67,200.00
5,221,109.78
604,883.26
6,783,503.04
6,783,503.04

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

1,234,100.00 63.37 %
133,200.00
0%
109,200.00
0%
6,404,000.00 15.57 %
745,000.00 0.15 %
8,625,500.00
8,625,500.00

2,016,200
133,200
109,200
7,400,900
746,100
10,405,600
10,405,600

0.00
568,260.00
0.00
0.00
568,260.00

0.00
756,900.00
0.00
0.00
756,900.00

0.00
862,140.00
0.00
4,800.00
866,940.00

0.00
1,200,000.00
5,000.00
50,000.00
1,255,000.00

100
100
100
100
100

ปี 2564

100
0
900
0

%
%
%
%

60,000
1,200,000
50,000
50,000
1,360,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการ
ั พันธ์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสม
ั ว์และการจัดสวัสดิภาพสต
ั ว์
ค่าใชจ่้ ายในการกักสต
ค่าใชจ่้ ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของกองสาธารณสุข
และสงิ่ แวดลอม
้
ค่าใชจ่้ ายเพือ
่ ให ้ไดมาซ
้
งึ่ บริการอืน
่ ๆ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ค่าบอกรับวารสาร และสงิ่ พิมพ์
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไปราชการ
่ มแซม
ค่าบารุงรักษาและซอ
้ อย
รวมค่าใชส
ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ ้านงานครัว
วัสดุกอ
่ สร ้าง
วัสดุยานพาหนะและขนสง่

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

827,216.25
0.00
0.00
0.00

63,370.00
0.00
0.00
0.00

0.00
82,075.00
0.00
0.00

0.00
0.00
50,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

250,000.00
50,000.00
10,000.00

0.00
791,027.30
1,618,243.55

0.00
925,098.10
988,468.10

0.00
1,930,825.50
2,012,900.50

13,100.00
0.00
116,400.00
0.00
179,543.00

37,110.00
3,000.00
58,590.00
0.00
418,798.00

8,850.00
0.00
73,830.00
13,580.00
161,333.80

1,393,555.40

1,846,484.30

1,969,790.40

5,830.00

37,390.00

47,510.00

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

42,890.00
0.00

46,035.00
0.00

16,800.00
0.00

วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย

71,100.00

97,900.00

99,820.00

60,000.00
0.00
1,882,418.40

59,000.00
0.00
2,604,307.30

60,000.00
0.00
2,451,514.20

ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอน
ื่
รวมค่าว ัสดุ
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0
0
300
100
28.57
60
40
0

ปี 2564

%
%
%
%

0
0
200,000
10,000

%

50,000

%
%
%

400,000
70,000
10,000

30,000.00
0%
1,400,000.00 42.86 %
1,860,000.00

30,000
2,000,000
2,770,000

70,000.00
0
100,000.00 100
200,000.00 150
100,000.00
0
700,000.00 71.43
2,900,000.00
13.79
1,075,000.00
76.74
100,000.00
0
0.00 100
300,000.00
33.33
100,000.00
0
0.00 100
5,645,000.00

%
%
%
%
%

70,000
200,000
500,000
100,000
1,200,000

%

2,500,000

%

250,000

%
%

100,000
100,000

%

200,000

%
%

100,000
100,000
5,420,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ั ท์
ค่าบริการโทรศพ
ื่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสอ
รวมค่าสาธารณู ปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก ้าอีแ
้ บบมีเบาะ
ั ท์สานักงานแบบไร ้สายดิจิตอล จานวน 5 เครือ
เครือ
่ งโทรศพ
่ ง
โครงการติดตัง้ หลังคาหน ้าบริเวณศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ชุดรับแขก
ตู ้เก็บเอกสาร โต๊ะ -เก ้าอี้
ตู ้เหล็กชนิดบานเลือ
่ น
โต๊ะพับอเนกประสงค์
โต๊ะหมูบ
่ ช
ู า
ทีต
่ งั ้ ธงชาติ
ั ท์เคลือ
โทรศพ
่ นที่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครือ
่ งเล่น DVD พร ้อมอุปกรณ์ ต ิดตัง้
จอภาพ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด

ปี 2562

ปี 2564

32,703.35
2,569.35
21,491.43
0.00
56,764.13
4,125,686.08

67,972.17
3,363.43
18,603.58
3,531.00
93,470.18
4,443,145.58

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

200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
350,000.00
9,110,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

200,000
50,000
50,000
50,000
350,000
9,900,000

269,700.00
0.00
58,000.00
25,000.00
15,500.00
11,000.00
39,600.00
8,500.00
3,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,000.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0%
0%

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

42,900.00
0.00

0.00
1,400.00

0%
-100 %

0
0

0.00
455,300.00
455,300.00

0.00
36,000.00
36,000.00

0.00
42,900.00
42,900.00

600,000.00
611,400.00
611,400.00

-100 %

0
0
0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกลุม
่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตามโครงการ
ั ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสต
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริดาน
้
ั ว์และขึน
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจขอมู
้ ลจานวนสต
้ ทะเบียน
ั
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจขอมู
้ ลจานวนสตว์และขึน
้ ทะเบียน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2561

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมงานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
ับสาธารณสุข 10,785,868.55 11,262,648.62
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
โครงการจางเหมาเอกชนปลู
้
กตนไม
้
้ดูแลรักษาตนไม
้
้ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการจางเหมาเอกชนปลู
้
กตนไม
้
้ดูแลรักษาตนไม
้
้ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน (หมู่ 1-11)
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการขับเคลือ
่ นการดาเนินงานป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
การตัง้ ครรภ์ใ นวัยรุน
่ ระดับท ้องถิน
่
ื้ ถังรองรับขยะ
โครงการจัดซอ
โครงการท ้องถิน
่ นนท์ชม
ุ ชนสเี ขียวเพือ
่ ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์
ภายในพืน
้ ทีต
่ าบลบางเลน (หมูท
่ ี่ 1-หมูท
่ ี่ 11) ภายใต ้
โครงการนนทบุร ี จังหวัดสะอาด
โครงการทาปุ๋ยหมักชวี ภาพชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ภ ายในพืน
้ ทีฯ
่ (ท ้องถิน
่ นนท์ชม
ุ ชน
สเี ขียว)
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ปี 2562

ปี 2563

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ยอด

150,000.00
88,490.00
200,000.00
47,980.00
0.00
486,470.00
486,470.00

0
0.01
0
-100
100

%
%
%
%
%

12,356,006.52 18,833,370.00

ปี 2564

150,000
88,500
200,000
0
8,900
447,400
447,400
20,753,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

900 %

50,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

900 %

50,000

499,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

198,923.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

98,400.00

0.00

0.00

0 %

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2561
89,200.00
0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

66,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

225,700.00

0.00

0%

0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ ้า และคุมกาเนิดสุนัข
ั ว์เลีย
ั ว์
แมว สต
้ งลูกดวยนมในเขตเทศบาลตามโครงการส
้
ต
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าน ้องนางเธอ เจ ้าฟ้ าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ ้า และคุมกาเนิดสุนัข
ั ว์เลีย
ั ว์
แมว สต
้ งลูกดวยนมในเขตเทศบาลตามโครงการส
้
ต
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าน ้องนางเธอ เจ ้าฟ้ าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00
49,970.00

258,269.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0%
0%

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

9,900.00
0.00
625,070.00
625,070.00

0.00
0.00
445,869.00
445,869.00

0.00
0.00
551,033.00
551,033.00

0.00
0.00
670,000.00
670,000.00

0%
100 %

0
10,000
910,000
910,000

ั ยภาพ อผส. และแกนนาสุขภาพ
โครงการพัฒนาศก
ั ยภาพอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุ (อผส.)
โครงการพัฒนาศก
โครงการมอบป้ ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย "Clean food
good taste"
โครงการรณรงค์จด
ั การขยะอัณตรายจากชุมชน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ ้า และคุมกาเนิดสุนัข
ั ว์เลีย
ั ว์
แมว สต
้ งลูกดวยนมในเขตเทศบาลตามโครงการส
้
ต
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกยาเธอ เจ ้าฟ้ าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ ้าฯ
โครงการรณรงค์รก
ั ษาสงิ่ แวดลอม
้ (big cleaning day)
โครงการรณรงค์สง่ เสริมประชาชนลดภาวะโลกร ้อนในพืน
้ ที่
เทศบาลตาบลบางเลน
โครงการเรียกคืนอลูมเิ นียมเพือ
่ จัดทาขาเทียมพระราชทาน
โครงการเรียกคืนอลูมเิ นียมเพือ
่ จัดทาขาเทียมพระราชทาน
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
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ปี 2562
0.00
126,410.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอด
0.00
0%
50,000.00
0%

ปี 2564
0
50,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ ์
ครุภัณ ฑ์สานักงาน
เกาอี
้ ผ
้ ู ้บริหาร
เกาอี
้ ส
้ านักงาน
ตูเก็
้ บแบบฟอร์ม
โต๊ะทางาน
ครุภัณ ฑ์งานบ ้านงานครัว
ตูเย็
้ นขนาด ขนาด 9 คิวบิกฟุต
รวมค่าครุภ ัณฑ ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบร ิการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งานศูนย ์บร ิการสาธารณสุข
งบดาเนน
ิ งาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการบางเลนรักษ์ สข
ุ ภาพเคลือ
่ นที่
โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
้
โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
้
โครงการรณรงค์ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ ้าฯ
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนน
ิ งาน
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ ์
ครุภัณ ฑ์สานักงาน
เครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตูล็
้ อคเกอร์ 6 ช่อง
ตูเหล็
้
กแบบ 4 ลินชั
้ ก
ตูเหล็
้
กแบบบานเลือ
่ นกระจกใส (ดานบน)
้
และบานเลือ
่ นทึบ
พัดลมดูดอากาศ
ครุภัณ ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครือ
่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ครุภัณ ฑ์ว ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครือ
่ งดูดเสมหะ
เครือ
่ งวัดออกซิเจนปลายนิว
้
้
หมอนึ
้ ง
่ ฆ่าเชือ
รวมค่าครุภ ัณฑ ์
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนย ์บร ิการสาธารณสุข
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รายจ่ายจร ิง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

0
0
0
0

ปี 2564

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
625,070.00

0.00
0.00
0.00
445,869.00

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

0.00
0.00
0.00
670,000.00

0 %

0
0
0
910,000

517,162.02
0.00
513,340.00
197,528.20
1,228,030.22
1,228,030.22

27,404.72
0.00
494,220.00
0.00
521,624.72
521,624.72

0.00
0.00
489,917.50
0.00
489,917.50
489,917.50

100,000.00
0.00
500,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00

0
100
-100
0

%
%
%
%

100,000
650,000
0
0
750,000
750,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

35,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
100
100
100
100

%
%
%
%
%

0
6,500
7,000
9,600
5,000

0.00

0.00

256,265.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,228,030.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
521,624.72

0.00
0.00
0.00
292,165.00
292,165.00
782,082.50

30,000.00
5,000.00
5,500.00
40,500.00
40,500.00
640,500.00

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0
28,100
28,100
778,100
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

รวมแผนงานสาธารณสุข 12,638,968.77 12,230,142.34

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอด

13,725,322.02 20,143,870.00

ปี 2564
22,441,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
บเคหะและชุ
ั
มชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

564,613.87

542,160.00

211,524.00

385,360.00

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจางลู
้
กจางประจ
้
า
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
้

67,200.00
67,200.00
393,120.00
466,918.32

56,000.00
56,000.00
420,870.00
492,230.00

6,422.50
0.00
440,340.00
507,700.00

149,000.00
85,200.00
468,300.00
623,000.00

63,056.45

70,150.00

64,400.00

75,900.00

1,622,108.64
1,622,108.64

1,637,410.00
1,637,410.00

1,230,386.50
1,230,386.50

1,786,760.00
1,786,760.00

0.00
0.00
29,725.00
29,725.00

0.00
0.00
25,850.00
25,850.00

0.00
23,193.54
17,300.00
40,493.54

340,092.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

439,804.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,360,353.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
400,000.00
10,000.00
30,000.00

0.00
40,018.00
380,110.73

0.00
78,041.10
517,845.18

260.00
53,352.78
1,413,966.06

40,000.00
200,000.00
780,000.00

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจาง
้
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัต ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ค่าเช่าบ ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซึ
้
ง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซึ
้
ง่ บริการ
ค่าจางออกแบบ
้
และควบคุมงาน
ค่าใช ้จ่ายในการทาประกันรถยนต์ทใี่ ช ้ในราชการองค์การ
ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซึ
้
ง่ บริการอืน
่ ๆ
ค่าติดตังระบบไฟฟ้
้
าและอุปกรณ์
ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
้จ่
ค่าใช ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
้ อย
รวมค่าใชส
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360.0
4
-6.71
0
6.09
6.95
15.28

%

1,772,800

%
%
%
%

139,000
85,200
496,800
666,300

%

64,300
3,224,400
3,224,400

10,000.00
0 %
54,000.00 85.19 %
80,000.00
0 %
144,000.00
0
0
100
100
0
0
0
0

10,000
100,000
80,000
190,000

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
1,350,000
10,000
100,000
400,000
10,000
30,000

0 %
0 %

40,000
200,000
2,140,000
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

ค่าว ัสดุ
วัสดุสานักงาน

16,728.00

5,312.00

8,510.00

90,000.00 -33.33 %

60,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

0.00

0.00

8,480.00

110,000.00 -90.91 %

10,000

วัสดุงานบ ้านงานครัว

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

7,241.94

รวมค่าว ัสดุ

0.00
47,700.00
0.00
0.00
0.00
66,828.00

14,338.00
60,706.90
0.00
0.00
21,470.00
101,826.90

2,930.00
25,030.00
0.00
3,900.00
14,100.00
70,191.94

25,000.00
100,000.00
30,000.00
0.00
75,000.00
455,000.00

รวมค่าสาธารณู ปโภค
รวมงบดาเนินงาน

10,815.56
10,815.56
487,479.29

9,321.31
9,321.31
654,843.39

9,896.52
9,896.52
1,534,548.06

12,000.00
12,000.00
1,391,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00

5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
4,000.00
10,000.00
35,000.00
0.00

0.00

0.00

35,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16,000.00

0.00

วัสดุกอ
่ สร ้าง
วัสดุยานพาหนะและขนสง่
ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณู ปโภค
ั ท์
ค่าบริการโทรศพ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ื้ เครือ
จัดซอ
่ งเคลือบบัตร
ื้ เครือ
ั ท์ไร ้สายดิจิตอล จานวน 2 เครือ
จัดซอ
่ งโทรศพ
่ ง
ื้ โต๊ะทางานสาหรับเจาหน
จัดซอ
้
้าทีป
่ ฏิบัต ิงาน เก ้าอี้ 2 ตัว โต๊ะ
ื้ โต๊ะประชุมไม ้พร ้อมเก ้าอี้ จานวน 1 ชุด
จัดซอ
ั ท์เคลือ
โทรศพ
่ นที่
ครุภัณฑ์กอ
่ สร ้าง
ื้ เครือ
จัดซอ
่ งตบดิน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ื้ โคมไฟฟ้ าพร ้อมหลอด LED และวัสดุ
โครงการจัดซอ
ื้ เครือ
ั ญาณไฟฉุ กเฉิน
จัดซอ
่ งสญ
ื้ วิทยุสอ
ื่ สาร
จัดซอ
ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์สารวจ
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10,000.00

100 %

20,000

15,000.00 -33.33 %

10,000

20
0
0
0
6.67

%
%
%
%
%

30,000
100,000
30,000
0
80,000
340,000

0 %

12,000
12,000
2,682,000

0
-100
-100
-100
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0.00

0 %

0

496,587.00
0.00
22,000.00

0.00
20,000.00
0.00

0 %
-100 %
0 %

0
0
0

0.00

0.00

0 %

0

หน้าที่ 45

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ พรอมอุ
้
ปกรณ์ ทเี่ กีย
่ วของ
้ จานวน 1 ชุด
้ คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พรอมอุ
จัดซือ
้
ปกณ์
้ เครือ
จัดซือ
่ งอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
รวมค่าครุภ ัณฑ ์
ิ่ อสร้าง
ค่าทีด
่ น
ิ และสงก่
่
ค่าก่อสรางสิ
้
งสาธารณู
ปโภค
ค่าจางผู
้
้ใหบริ
้ การงานจางออกแบบหรื
้
อควบคุมงานก่อสราง
้
โครงการก่อสรางป้
้
ายบอกทางไปอาคารเทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังใหม่)
โครงการจางเหมาก่
้
อสรางถนนซอยสุ
้
ดเขต หมูท
่ ี่ 9
โครงการจางเหมาก่
้
อสรางทางเดินเท
้
ายกระดั
้
บ ซอยบางเลน
8/1 (เขาโรงพยาบาลส่
้
งเสริมสุขภาพตาบลบางเลน) หมูท
่ ี่ 8
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ
่ า
่ ยใหแก่
้ เอกชน นิต ิบุคคลหรือ
ค่าจางออกแบบ
้
และค่าควบคุมงาน
ิ่ อสร้าง
รวมค่าทีด
่ น
ิ และสงก่
รวมงบลงทุน
รวมงานบร ิหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
บเคหะและชุ
ั
มชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ์
รวมค่าครุภ ัณฑ ์
ิ่ อสร้าง
ค่าทีด
่ น
ิ และสงก่
่ เป็ นการติดตังครั
ค่าติดตังระบบไฟฟ้
้
าและอุปกรณ์ ซึง
้
ง
้ แรกใน
อาคารหรือสถานทีร่ าชการพรอมการก่
้
อสรางหรื
้
อภายหลังการ
ก่อสราง
้
ค่าใช ้จ่ายในการติดตังเครื
้
อ
่ งวัดหน่วยไฟฟ้ าพรอมเดินสาย
้
และติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้ าภายใน
่
ค่าก่อสรางสิ
้
งสาธารณู
ปโภค
้ กระจกส่องทางโคง้ สแตนเลส ขนาด 36 นิว
โครงการจัดซือ
้
พรอมติดตั
้
ง้
้ โคมไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light
โครงการจัดซือ
Emitting Diode) (ยกเวนซอยวั
้
ดบางเลนเจริญ (บางเลน
21),ซอยบางเลน 1หมูท
่ ี่ 1, ซอยวัดศรีราษฏร์ หมูท
่ ี่ 8 และ
ซอยไปรษณี ย ์ หมูท
่ ี่ 6,7 และหมูท
่ ี่ 11)
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รายจ่ายจร ิง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

46,850.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
42,300.00

0 %
-100 %

0
0

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

62,850.00

36,000.00

559,087.00

112,000.00

0.00

0.00

89,550.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,620,000

0.00
0.00
62,850.00
2,172,437.93

0.00
0.00
36,000.00
2,328,253.39

0.00
89,550.00
648,637.00
3,413,571.56

1,973,600.00
3,473,600.00
3,585,600.00
6,763,360.00

-100 %

0
1,620,000
1,620,000
7,526,400

0.00
0.00

300,000.00
300,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %

0
0

0.00

0.00

214,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

437,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,289,100

0
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ื้ เนินชะลอความเร็วสาเร็จรูปพร ้อมติดตัง้ ซอย
โครงการจัดซอ
บางเลน 5 (วัดสวนแก ้ว), ซอยบางเลน 8 (วัดศรีราษฏร์),
ซอยบางเลน 21 (วัดบางเลนเจริญ), ซอยบางเลน 21/2
(ร่วมใจสามัคคี), ซอยไปรษณี ยต
์ อนปลาย และซอยบางเลน
23/2 (เจ ้าพ่อเขาเขียว)
ื้ หลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light
โครงการจัดซอ
Emitting Diode) เพือ
่ นามาเปลีย
่ นหลอดเดิมให ้เป็ น
หลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร ้าง
่ มแซมทางเดินเท ้า คลองขวางบาง
โครงการจ ้างเหมาซอ
สะแก หมูท
่ ี่ 9
่ มแซมทางเดินเท ้ายกระดับ ริมคลอง
โครงการจ ้างเหมาซอ
ยายเข็ม (ประตูน้ าที่ 1) หมูท
่ ี่ 2
่ มแซมทางเดินเท ้ายกระดับใกลวั้ ดศรี
โครงการจ ้างเหมาซอ
ราษฎร์ หมูท
่ ี่ 8
่ มแซมป้ ายบอกซอย
โครงการจ ้างเหมาซอ
่ มแซมสะพานทางเดินเท ้า ขามคลอง
โครงการจ ้างเหมาซอ
้
บางสะแก หมูท
่ ี่ 9
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์บริเวณวงเวียนการไฟฟ้ าบางใหญ่
รวมค่าทีดิ
่ นและสงิ่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
ค่าติดตัง้ ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯ
ค่าติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ฯ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

431,740.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

1,838,900.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

110,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

350,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

481,000.00

-100 %

0

0.00
0.00

0.00
300,000.00

214,500.00
214,500.00

4,218,640.00
4,218,640.00

60,700.00
0.00
0.00
60,700.00
60,700.00
60,700.00

156,250.00
0.00
0.00
156,250.00
156,250.00
456,250.00

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

0.00
200,000.00
500,000.00
700,000.00
700,000.00
4,918,640.00

5,289,100
5,289,100

0 %
0 %
200 %

0
200,000
1,500,000
1,700,000
1,700,000
6,989,100

หน้าที่ 47

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

0.00
0.00

1,066,935.50
0.00

0.00
889,752.00

0.00
1,200,000.00

0 %
0 %

0
1,200,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,200,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

116,860.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

72,940.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,066,935.50

0.00
0.00
0.00
1,079,552.00

0.00
0.00
500,000.00
2,030,000.00

100 %
100 %
0 %

10,000
60,000
500,000
3,200,000

ปี 2560
ิ่
งานกาจ ัดขยะมูลฝอยและสงปฏิ
กล
ู
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ใหได
้ มาซ
้
งึ่ บริการ
ิ่
โครงการค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสงปฏิ
กล
ู ในพืน
้ ที่
โครงการจางเหมาบริ
้
การกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทาง
สาธารณะ
ี ภาพชุมชน
โครงการทาปุ๋ยหมักชว
โครงการรณรงค์คด
ั แยกขยะรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน
ภายใตโครงการนนทบุ
้
ร ี จังหวัดสะอาด
โครงการรณรงค์คด
ั แยกมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนตาบลบาง
เลน ภายใตโครงการนนทบุ
้
ร ี จังหวัดสะอาด
ิ่
โครงการรณรงค์รก
ั ษาสงแวดล
อม
้ (Big Cleaning Day)
ภายใตโครงการนนทบุ
้
ร ี จังหวัดสะอาด
ิ่
โครงการรณรงค์รก
ั ษาสงแวดล
อม
้ (Big Cleaning Day)
ภายใตโครงการนนทุ
้
บรุ จ
ี ง
ั หวัดสะอาด
โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได ้ ภายใตโครงการนนทบุ
้
รี :
จังหวัดนนทบุร ี
โครงการจิดอาสา เราทาความดีดวยหั
้
วใจ : พัฒนาพืน
้ ที่
เทศบาลตาบลบางเลน ภายใตโครงการนนทบุ
้
ร ี : จังหวัด
สะอาด
โครงการรณรงค์คด
ั แยกมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนตาบลบาง
เลน ภายใตโครงการนนทบุ
้
ร ี : จังหวัดสะอาด
โครงการรณรงค์จด
ั การมูลฝอยอันตรายในชุมชน ภายใต ้
โครงการนนทบุร ี : จังหวัดสะอาด
ิ่
โครงการรณรงค์รก
ั ษาสงแวดล
อม
้ (Big Cleaning Day)
ภายใตโครงการนนทบุ
้
รจ
ี ง
ั หวัดสะอาด
โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
โครงการวัด ประชา รัฐ สร ้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่
โครงการสถานีลางรถขยะมู
้
ลฝอย
้ อย
รวมค่าใชส
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ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

หน้าที่ 48

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี 2560
ค่าว ัสดุ
วัสดุงานบ ้านงานครัว
รวมค่าว ัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่
รถสามลอแบบมี
้
เครือ
่ งยนต์ (แบบซาเลง)
้ จานวน 2 คัน
ครุภัณฑ์การเกษตร
้
เครือ
่ งตัดแต่งกิง่ ไม ้ เล็มพุม
่ ไม ้ ใชแบตเตอรี
ไ่ ร ้สาย
เครือ
่ งตัดหญ ้าแบบมัลติฟั งก์ชัน
เครือ
่ งพ่นฝอยละออง จานวน 1 เครือ
่ ง
เครือ
่ งพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครือ
่ ง
เลือ
่ ยยนต์ เครือ
่ งยนต์ไม่น ้อยกว่า 0.8 แรงม ้า
ครุภัณฑ์อน
ื่
ื้ ตู ้คอนเทนเนอร์
จัดซอ
ื้ ห ้องเก็บดานหน
จัดซอ
้
้าเป็ นตะแกรง
รวมค่าครุภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจ ัดขยะมูลฝอยและสงิ่ ปฏิกล
ู
ี
งานบาบ ัดนา้ เสย
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการจัดเก็บวัชพืชและกาจัดผักตบชวาในคูคลองภายใน
โครงการหน ้าบ ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส
โครงการหน ้าบ ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส ภายใตโครงการ
้
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
ี
รวมงานบาบ ัดนา้ เสย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

0.00
0.00
0.00

497,250.00
497,250.00
1,564,185.50

499,200.00
499,200.00
1,578,752.00

600,000.00
600,000.00
2,630,000.00

0 %

600,000
600,000
3,800,000

0.00

0.00

0.00

73,000.00

-100 %

0

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
500,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,564,185.50

0.00
0.00
0.00
0.00
1,578,752.00

0.00
396,680.00
0.00
396,680.00
396,680.00
396,680.00
2,629,817.93

129,660.00
392,778.00
0.00
522,438.00
522,438.00
522,438.00
4,871,126.89

100
100
-100
100
100

%
%
%
%
%

2,000
5,900
0
59,000
14,800

0.00
0.00
573,000.00
573,000.00
3,203,000.00

100 %
100 %

650,000
25,900
757,600
757,600
4,557,600

0.00
0.00
0.00
0.00
395,998.00
400,000.00
395,998.00
400,000.00
395,998.00
400,000.00
395,998.00
400,000.00
5,965,796.56 15,285,000.00

0 %
0 %
50 %

0
0
600,000
600,000
600,000
600,000
19,673,100
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ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
บสร้
ั
างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ
่ ้านและเวทีประชาคมตาบล
โครงการเทศบาลเคลือ
่ นที่
ิ ภ าพของชุมชน
โครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่ ประสทธิ
ี การทากระเป๋าผ ้า
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาขนมเม็ดขนุน
โครงการฝึ กอาชพ
โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุน
่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทวไปเกี
่ั
ยวก
่
บสร้
ั
างความเข้มแข็งของชุมชน
่ เสริมและสน ับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งานสง
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
ค่าใชจ่้ ายโครงการฝึ กอบรมสง่ เสริมใหความรู
้
้กับประชาชน
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและเวทีประชาคม
ระดับตาบล
โครงการเทศบาลเคลือ
่ นที่
โครงการเทศบาลตาบลบางเลนเยีย
่ มบ ้าน ปลอบใจ ห่วงใย
ภัยจากโควิด
โครงการฝึ กอบรมกลุม
่ สตรีตาบลบางเลน
โครงการฝึ กอบรมการทากระเป๋าผ ้า
ิ ภ าพชุมชน
โครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่ ประสทธิ
ี การจัดดอกไม ้
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทากระเป๋าจากเชอ
ื กกระสอบ
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทากระเป๋าผ ้า
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาขนมทองหยอด
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาขนมฝอยทอง
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาขนมเม็ดขนุน
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาขนมลูกชุบ
โครงการฝึ กอาชพ
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

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

42,035.00
382,220.00
1,732,900.00
24,925.00
19,180.00
198,700.00
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
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

ปี 2564

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

50,000.00
0.00

0 %
100 %

50,000
50,000

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

50,000.00

1,100 %

600,000

0.00

0.00

0.00

1,020,000.00

-100 %

0

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
24,945.00
11,150.00
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
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00

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

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

150,000
0
100,000
25,000
25,000
0
0
0
0
25,000
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ี การทาของชาร่วย
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาเทียนแฟนซ ี
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาบายศรี
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาพวงกุญแจ
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาพวงกุญแจผ ้า
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาสบูส
โครงการฝึ กอาชพ
่ มุนไพร
ี การทาสงั ขยา
โครงการฝึ กอาชพ
ี การทาสม
ี ด
โครงการฝึ กอาชพ
ั ย ้อม
ี การร ้อยมาลัย
โครงการฝึ กอาชพ
โครงการพืน
้ ทีส
่ ร ้างสรรค์เพือ
่ เด็กและเยาวชนตาบลบางเลน
โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน
ี ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
โครงการสร ้างงานสร ้างอาชพ
โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุน
่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว
โครงการเสริมสร ้างคุณภาพชวี ต
ิ ผู ้สูงอายุ , ผู ้พิการ ,
เทศบาลเคลือ
่ นที่
ฝึ กอบรมกลุม
่ สตรีตาบลบางเลน
ฝึ กอบรมสง่ เสริมให ้ความรู ้กับประชาชนในการมีสว่ นร่วมฯ
เวทีประชาคมหมูบ
่ ้านและเวทีประชาคมตาบล
สานสายใยรักครอบครัวอบอุน
่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสง่ เสริมและสน ับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ปี 2560
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
609,887.50
0.00
40,720.00
12,310.00
0.00
662,917.50
662,917.50
662,917.50
662,917.50

รายจ่ายจริง
ปี 2561
0.00
0.00
0.00
0.00
10,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
428,590.00
46,100.00
0.00
0.00
258,100.00
779,780.00
779,780.00
779,780.00
779,780.00

ปี 2562
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
0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,960.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
100 %
5,000.00
-100 %
0.00
0 %
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
100 %
50,000.00
0 %
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
100 %
0.00
0 %
0.00
0 %
0.00
0 %
0.00
0 %
0.00
0 %
1,275,000.00
1,275,000.00
1,275,000.00
1,275,000.00

ปี 2564
25,000
25,000
25,000
0
0
25,000
25,000
25,000
25,000
100,000
50,000
100,000
200,000
50,000
0
0
0
0
0
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
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ปี 2560
แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
งานกีฬาและน ันทนาการ
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข ้าลักษณะ
ั พันธ์ สร ้างความสามัคคี
โครงการกีฬาชุมชนสม
ั พันธ์
โครงการกีฬาสม
ี ม
ั พันธ์
โครงการกีฬาสส
ื่ มความสามัคคี และต ้านภัยยาเสพ
โครงการแข่งขันกีฬาเชอ
ื่ มความสามัคคี และต ้านภัยยาเสพ
โครงการแข่งขันกีฬาเชอ
ื่ มความสามัคคี และต ้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาเชอ
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต ้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต ้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาฯต ้านยาเสพติด
โครงการมหกรรมกีฬามวลชนแชลเลนจ์เดย์
ั นิบาตเทศบาล
โครงการสน
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและน ันทนาการ
งานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข ้าลักษณะ
โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการปลูกจิตสานึก สง่ เสริมวันอาสาฬหบูชา
โครงการวันเข ้าพรรษา
โครงการวันสงกรานต์
โครงการวันอาสาฬหบูชา
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,340.00
0.00
0.00
126,340.00
126,340.00
126,340.00

0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,630.00
0.00
0.00
108,630.00
108,630.00
108,630.00

0.00
0.00
0.00
59,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,100.00
0.00
62,100.00
62,100.00
62,100.00

50,000.00
0.00
5,000.00
0.00
125,100.00
0.00
6,300.00
0.00
0.00
5,000.00
20,000.00
211,400.00
211,400.00
211,400.00

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

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
150,000
0
20,000
0
5,000
20,000
195,000
195,000
195,000

0.00
0.00
0.00
89,250.00
0.00
7,390.00

0.00
0.00
0.00
100,185.00
348,545.00
5,720.00

4,100.00
842,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
1,000,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00

-50
0
-70
0
0
0

%
%
%
%
%
%

5,000
1,000,000
3,000
0
0
0
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โครงการวิถีพท
ุ ธ
โครงการสง่ เสริมความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา
โครงการสง่ เสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
โครงการอนุรก
ั ษ์ ความเป็ นไทย
โครงการอนุรก
ั ษ์ ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
ื สานวัฒนธรรมวัน
โครงการอบรมคุณ ธรรม จริยธรรม สบ
ื สานประเพณี
โครงการอบรมสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุรว
่ มสบ
ื สาน
โครงการอบรมสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุและร่วมสบ
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถน
ิ่
รวมแผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
้ ฐาน
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
งบลงทุน
ิ่ อสร้าง
ค่าทีด
่ น
ิ และสงก่
ิ่
ค่าก่อสร ้างสงสาธารณู
ปโภค
ิ่
ทีจ
่ อดรถชั่วคราวกองสาธารณสุขและสงแวดล
อม
้
ิ่ อสร ้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินและสงก่
ิ่ ดขวางทางน้ า
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์และเก็บวัชพิช /สงกี
่ มแซมถนนภายในเทศบาลตาบลบางเลน
ปรับปรุงซอ
ิ่ อสร้าง
รวมค่าทีด
่ น
ิ และสงก่
รวมงบลงทุน
้ ฐาน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
่ เสริมการเกษตร
งานสง
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบัต ิราชการทีไ
่ ม่เขาลั
้ กษณะ
โครงการอนุรก
ั ษ์ ทเุ รียนนนท์ และอนุรก
ั ษ์ พันธุพ
์ ช
ื ท ้องถิน
่
้ อย
รวมค่าใชส
รวมงบดาเนินงาน
่ เสริมการเกษตร
รวมงานสง
รวมแผนงานการเกษตร
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ปี 2560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,550.00
221,190.00
221,190.00
221,190.00
347,530.00

รายจ่ายจริง
ปี 2561
0.00
0.00
0.00
4,470.00
11,773.00
0.00
0.00
0.00
470,693.00
470,693.00
470,693.00
579,323.00

0.00
2,710.00
7,580.00
4,500.00
2,350.00
73,845.00
349,825.00
0.00
1,287,830.00
1,287,830.00
1,287,830.00
1,349,930.00

468,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

136,000.00
293,736.00
897,736.00
897,736.00
897,736.00
897,736.00

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
0.00

0 %
0 %

0
0
0
0
0
0

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

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

0 %

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง
3,000.00
0 %
5,000.00
0 %
10,000.00
-70 %
5,000.00
-100 %
30,000.00
-50 %
0.00
100 %
40,000.00 1,150 %
0.00
0 %
1,113,000.00
1,113,000.00
1,113,000.00
1,324,400.00

ปี 2564
3,000
5,000
3,000
0
15,000
100,000
500,000
0
1,634,000
1,634,000
1,634,000
1,829,000
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ปี 2560
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนีเ้ งินตน้
ค่าชาระดอกเบีย
้
เงินสมทบกองทุนประกันสงั คม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0.00
0.00
593,166.00
0.00

ี ผู ้สูงอายุ
เบีย
้ ยังชพ

รายจ่ายจริง
ปี 2561

0.00
349,959.73
616,259.00
0.00

13,567,400.00 14,129,100.00

ี คนพิการ
เบีย
้ ยังชพ
ี ผู ้ป่ วยเอดส ์
เบีย
้ ยังชพ
สารองจ่าย
รายจ่ายตามขอผู
้ กพัน
ค่าใชจ่้ ายในการจัดการจราจร
ั นิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เงินค่าบารุงสมาคมสน
เงินชว่ ยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เงินชว่ ยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการส
้
ว่ นท ้องถิน
่
เงินบาเหน็จลูกจางประจ
้
า

1,608,000.00
50,000.00
0.00
783,403.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,393,682.00
0.00

1,817,600.00
44,000.00
1,508,200.00
543,198.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,061,248.00
0.00

ปี 2562

0.00
1,164,830.68
631,535.84
27,660.00

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

4,373,700.00
1,225,000.00
779,500.00
30,500.00

%
%
%
%

4,483,022
1,230,543
780,000
30,000

0 %

19,000,000

2,500,000.00
4 %
60,000.00 33.33 %
2,400,000.00 -58.33 %
0.00
0 %
50,000.00
0 %
178,000.00 -1.74 %
0.00
100 %
75,000.00
0 %
400,000.00
0 %
50,000.00
-100 %
1,835,200.00
1.36 %
0.00
0 %

2,600,000
80,000
1,000,000
0
50,000
174,910
50,000
75,000
400,000
0
1,860,125
0

15,210,800.00 19,000,000.00
2,023,200.00
40,500.00
0.00
0.00
0.00
166,105.92
0.00
75,000.00
346,000.00
0.00
2,077,360.00
337,433.33

2.5
0.45
0.06
-1.64

ปี 2564

รวมงบกลาง 17,995,651.50 21,069,565.10

22,100,425.77 32,956,900.00

31,813,600

รวมงบกลาง 17,995,651.50 21,069,565.10

22,100,425.77 32,956,900.00

31,813,600

รวมงบกลาง 17,995,651.50 21,069,565.10

22,100,425.77 32,956,900.00

31,813,600

รวมแผนงานงบกลาง 17,995,651.50 21,069,565.10

22,100,425.77 32,956,900.00

31,813,600

116,967,000.0
0

126,731,000

รวมทุกแผนงาน
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58,930,616.49 66,306,985.65

73,909,256.64
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามแผนงาน
1. แผนงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- 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. 2564
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
*********************************
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 126,731,000.- บาท รายจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตั้งไว้รวม
29,419,200.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
14,564,200.- 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 เดื อ นของนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี จ านวน 12 เดื อ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ (2) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
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 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 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
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ฯ/รองนายก ฯ (5210300) ตั้งไว้
240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติ
ตาม (1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยเงิ นเดื อน เงิ นค่ าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอย่ างอื่ นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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 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
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 นของนายกเท.ศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลที่ด ารงตาแหน่ 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 ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
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 กับ 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
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้
11,492,200.- บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)
ตั้งไว้
5,768,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่าย ทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
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 เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (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 มาตรฐาน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การก าหนดหลั กเกณฑ์ การเลื่ อ นขั้ นเงิน เดื อนข้า ราชการและพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่น (ฉบั บที่ 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
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1
อัตรา
- นิติกรปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
2
อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
1
อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
1
อัตรา
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200)
ตั้งไว้
199,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
278,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544, (4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ (5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จานวน 5 อัตรา
ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
1
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
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อัตรา
อัตรา
อัตรา

2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
221,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
4,806,800.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
3,726,800.- 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 19 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3
อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2
อัตรา
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
1
อัตรา
- ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
3
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
7
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
1,080,000.- 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 และกรอบแผนอั ต ราก าลั ง
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 10 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
9
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
217,900.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
97,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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 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) 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 10 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
9
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
8,525,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
1,340,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
720,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้
700,000.- 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 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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1.2 ค่าเบี้ยประชุม (5310200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน และมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 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
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
4,315,000.- บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้
2,300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1) ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าสมัครสมาชิกวารสาร 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.) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าชดเชยความเสี ย หาย ฯลฯ ถือ ปฏิ บั ติ ตาม (1) พระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขถึง (ฉบับ ที่ 13)
พ.ศ.2552, (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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2.1.3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
720,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
700,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ปูายผ้า ปูายไม้อัด
ปูายฟิวเจอร์บอร์ด ปูายผ้าใบไวนิล ปูายเหล็ก แผ่นสติกเกอร์ แผ่นซีดีประชาสัมพันธ์ เทปวีดี โอ 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
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางเลน
และรายจ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.1.4.) ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
150,000.- 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
100,000.- 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 ๆ
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 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) ตั้งไว้
555,000.- บาท
2.2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า รั บ รองเพื่อ ต้ อนรั บบุ ค คลหรือ คณะบุค คล คณะศึ กษาดูง าน ตรวจงาน หรื อ
เยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ไม่เกิน ร้ อยละ 1 ของรายได้จ ริ งของปี งบประมาณที่ล่ ว งมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2.2.2) ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่น
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เช่น พิธีรับเสด็จ พิธีเฉลิมฉลอง พิธีการทางศาสนา หรือพิธีพราหมณ์ เช่น เครื่องสักการะ กระถางธูป พานพุ่ม ค่า
จัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทาซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา ธง เสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่
13 พ.ศ. 2552 และ (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
1,160,000.- บาท
2.3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ฯ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเขตตาบลบางเลน และตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง) อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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 เรื่ อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
2.3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม
พานดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม พานดอกไม้
หรือพวงมาลา ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ ตามความจาเป็นถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 (2) หนั ง สื อกระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวง
มาลา และพานประดับ พุ่มดอกไม้ และ (3) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน ที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตาบลบางเลน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัส ดุ ฯลฯ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3.5) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ดกิจ กรรมวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ 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)
2.3.6) โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสั ญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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)
2.3.7) โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความสมานฉันท์
และยึ ดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข ถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
1,480,000.- 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 วั ส ดุ สิ้ นเปลื องต่างๆ อันใช้ เป็นวัส ดุ
สานักงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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)
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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3.3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300) ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายา
ล้างห้องน้า 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)
3.4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 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 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
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)
3.5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน 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 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (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)
3.6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(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)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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3.7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่น
รองเมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
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)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
1,390,000.- 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
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และ
(3) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5 กุ มภาพั น ธ์ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.2) ค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าน้ าประปาส าหรั บ ส านัก งานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่ น ๆ ที่ อ ยู่
ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
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
4.3) ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรั บ – รายจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ า ยในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2562 และ (3) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (5340500) ตั้งไว้
100,000.- 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
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
6,300,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
6,300,000.- บาท
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
1.1) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2) หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (5420000)
ตั้งไว้รวม
6,000,000.- บาท
2.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้
4,500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สาหรับ ปรับปรุง
ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวน 2 ซุ้ม บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย หมู่ที่ 2 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณสะพานลอยข้ามถนนบางกรวย - ไทรน้อย หมู่ที่ 10 ที่เสื่อมสภาพ แตกหัก สีซีดจาง และชารุดเสียหายให้
กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา (ปรากฏใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง (ครั้ ง ที่ 5) เทศบาลต าบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2) โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
1,500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สาหรับจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสานักงาน
เทศบาลต าบลบางเลน จ านวน 1 ซุ้ ม เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ แ ละร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนานัปการ เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุข แกอาณาประชาราษฎร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610600) ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน อุดหนุ น สาหรั บโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่ว มในการช่ว ยเหลื อประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
**************************************
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00111)
ตั้งไว้รวม
20,000.- บาท
งบรายจ่ายอื่น (5500000)
ตั้งไว้รวม
20,000.- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น (5510000)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
- ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (510100) ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส ารวจความพึ ง พอใจในการบริ ก ารประชาชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
*******************************************

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตั้งไว้รวม
6,668,900.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
4,268,900.- บาท
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา (5220000)
ตั้งไว้
4,268,900.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100) ตั้งไว้
2,045,500.- 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.และ 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
117,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงิน เพิ่มต่าง 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
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่งผู้บริห าร 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
- หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
233,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามตาแหน่ งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
1,639,200.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
1,207,200.- 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 และกรอบแผนอั 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 (5220800)
ตั้งไว้รวม
130,500.- บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้
82,500.- 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 เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 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
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

71

งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
2,400,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
735,000.- บาท
1.1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่กฎหมายกาหนดให้ เบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับหนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 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
1.3) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (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
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
1,025,000.- 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
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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2) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บรายได้ 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 เช่น ถ่ายเอกสารโครงการแผนที่ภาษี โฉนดที่ดิน
และเอกสารอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้รวม
525,000.- 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
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแล
ระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการรับชาระภาษี ฯลฯ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อนาไปใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3) โครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้
165,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการจัดทาโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้ างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนั กงานท้องถิ่น ผู้เสียภาษี
ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ต าบลบางเลน (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 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 หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
610,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุส านั กงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกลบคาผิ ด 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 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา
ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
50,000.- 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
น้ามันให้แก่เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จั ดเป็ นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่นๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
4.1) ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
4.2) ค่าบริการไปรษณีย์ (5340400)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในการจัดส่งประกาศเผยแพร่ ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ
ในราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ตั้งไว้รวม
7,541,200.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้
4,504,700.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้
4,504,700.- บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)
ตั้งไว้
757,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลั กษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535, (3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11), (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
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 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
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
ตั้งไว้
18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, (3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544, และ (4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
275,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1
อัตรา
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1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
2,697,000.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
1,401,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้ างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
1,296,000.- 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 และกรอบแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
โดยตั้ ง จ่ า ยทั้ ง 12 เดื อ น ปฏิ บั ติต าม (1) พระราชบัญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารงานบุค คลส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 จานวน
12 อัตรา ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
9
อัตรา
- คนงานทั่วไป
3
อัตรา
1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
726,100.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
582,060.- 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
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
144,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว ไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 จานวน 12 อัตรา ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
9
อัตรา
- คนงานทั่วไป
3
อัตรา
1.7 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (5221100) ตั้งไว้
6,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม พิเศษสาหรับการสู้รบของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับ ค่าทดแทนและการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการปูองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 ฯลฯ (เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ)
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งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
2,161,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้
151,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในกรณีมี
ความจาเป็นต้องสั่งใช้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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
36,000.- 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
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่ น (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. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
1,350,000.- บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้
850,000.- บาท
2.1.1) โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการปูองกันหรือช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น เมื่อประสบ
สาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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2.1.2) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ
โรงงานต่าง ๆ
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องในการปูองกัน และ
ระงับ อัคคีภัย ในสถานที่ร าชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.3) โครงการรณรงค์ป้องกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
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)
2.1.5) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกทบทวนศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานปูองกันฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปูองกันเหตุสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.7) โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้า ตะโกน โยน ยื่น สาหรับภาคประชาชน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้าและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
500,000.- 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 ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
660,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
100,000.- 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) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณาสิ่ ง ของที่ จั ด เป็ น วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ต ามหลั ก การ
จาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่ จ่ายในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณาสิ่ ง ของที่ จั ด เป็ น วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ต ามหลั ก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ย
ตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น น้ายาทาความ
สะอาดรถยนต์ น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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)
3.4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยยางจราจร แม่แรง สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญาณไฟ หม้อน้ารถยนต์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (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)
3.5) วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดหาวัส ดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้ อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ หรืออื่น ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่เกิน 2 ชุดต่อคน
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3.6) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์ เครื่อ ง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ ตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จั ดเป็ นวัส ดุและครุภั ณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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)
3.7) วัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สารเคมีเติมถังดับเพลิง สารเคมีใช้ดับเพลิง หรือวัสดุ
ประเภทวัสดุดับเพลิง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ (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)
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
875,500.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
875,500.- บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้
125,500.- บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (5410100)
ตั้งไว้
125,500.- บาท
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตั้งไว้
65,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ที่ ศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
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- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการปรับความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
1.2 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (5410900)
ตั้งไว้รวม
60,000.- บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน – น้าเย็น
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อใช้ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหัวก๊อกจ่ายน้าโดยเป็นน้าร้อน 1 หัว น้าเย็น 1 หัว
- เป็นเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นแบบตั้งพื้นระบบต่อท่อประปา
- มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง
- ความจุถังเก็บน้าเย็นไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์50 เฮิรตซ์
2) ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้า
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อใช้ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบการกรองไม่น้อยกว่า 3 ขั้นตอน
- อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/ชม. (ที่แรงดันน้า 30 PSI)
- ไส้กรองสามารถดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ที่ปนเปื้อนมา
กับน้า ดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สามารถกรองน้ากร่อยและน้าที่มีความ
กระด้างสูงรวมถึงสารละลายในน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ากร่อยความเข้มข้นต้องไม่เกิน 1,000 ppm. สามารถ
กาจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในน้า และปรับรสชาติของน้าให้ดีขึ้น
- ไส้กรองสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด
2. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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3. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
2.1 ประเภทค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421000)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
1) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติ เช่น
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
*******************************************
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แผนงานการศึกษา (000210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร (5200000)
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้
ตั้งไว้

4,231,800.2,539,000.2,539,000.1,056,500.-

บาท
บาท
บาท
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) 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. และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (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 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1 อัตรา
1.2) ประเภทเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน
ตั้งไว้
290,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนอุดหนุนสาหรับสนับสนุน ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 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
248,900.- 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
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
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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
898,800.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
574,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้ง
จ่ ายทั้ง 12 เดื อน ถื อปฏิบั ติต าม (1) พระราชบัญ ญัติ ระเบีย บบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่น 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
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1
อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
324,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (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
136,800.- บาท
- พนักงานจ้างภารกิจ
ตั้งไว้
112,800.- บาท
- ผู้ดูแลเด็ก
1
อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างภารกิจ
ตั้งไว้
24,000.- บาท
- ผู้ดูแลเด็ก
1
อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563
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1.7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800) ตั้งไว้รวม
48,000.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
12,000.- 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
1,408,800.- 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
1.2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 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
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1.3) ประเภทเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสวัสดิการ
สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1
ตั้งไว้
33,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,
ครู ค.ศ.1 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว 2070 ลงวันที่ 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 0809.3/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
713,000.- บาท
2.1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้
220,000.- 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
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เข้าฝึ กอบรมด้านต่างๆ ที่เป็ 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
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) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา
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2.1.4) ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทที่ 3 ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าประกันภั ยรถยนต์ส่ ว นกลางของกองการศึกษา เทศบาลต าบลบางเลน เช่ น
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) 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
243,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ตั้งไว้
243,000.- 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) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานทางการศึกษา
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานจัด ประชุมคณะกรรมการบริห 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)
5) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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6) โครงการอบรมให้ความรู้สาหรับผู้ปกครองหลังการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้สาหรับผู้ปกครอง หลัง
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
7) โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าตกแต่ งและปรับ ปรุ งภู มิทัศ น์ศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก เทศบาลต าบลบางเลนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดโครงการกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้
- ค่าบารุ งซ่อมแซมครุ ภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ล้ างเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
ถือปฏิบั ติ ตามหนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เครื่ องเย็บกระดาษ เครื่องค านวณเลข วัส ดุ สิ้ นเปลื องต่างๆ อันใช้ เป็น วัส ดุ
สานักงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิ จารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
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
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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 ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
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 ค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
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
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น พู่กัน สี ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษ
สติกเกอร์ แผ่นโฟม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เทปบันทึกเสียง ผ้าดิบสาหรับเขียนปูาย รวมทั้ ง
ปูายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบางเลน และอื่นๆ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
139,000.- บาท
4.1) ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
ตั้งไว้
84,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อันอยู่ในความ
ดูแลของกองการศึกษา โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4.2) ประเภทค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลบางเลน หรือสถานที่อันอยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในราชการกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.4) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้
16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ที่ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช่ จ่ า ยในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
284,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้รวม
284,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)
ตั้งไว้รวม
284,000.- บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ตั้งไว้
284,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บารุง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จั ดทางบประมาณรายจ่ ายรองรั บ เงิ น อุดหนุ นทั่ว ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
******************************************
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ตั้งไว้รวม
1,243,100.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,243,100.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
1,243,100.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
1,243,100.- บาท
1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดตกแต่งสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ของขวัญ การจัดการละเล่น ค่าอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม สาหรับเด็กและเยาวชนและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดกิจกรรมทั้งที่เทศบาลตาบลบางเลนดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการ ถือปฏิบัติ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (5330400)
ตั้งไว้รวม
226,000.- บาท
2.1.1 รายการโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้
226,000.- บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติ
ตาม (1) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา สาหรับโรงเรียน
สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) ถือ ปฏิ บัติต าม (1) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้
305,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08083.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
3.1.1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
196,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางเลน ถือ
ปฏิ บั ติ ต าม (1) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด มท 0816.2/ว 3274 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ (3) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3.1.3 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
90,600.- 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
68,000.- บาท
(อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตั้งไว้
6,000.- บาท
(อัตราคนละ 300 บาท/ปี)
- ค่าหนังสือเรียน
ตั้งไว้
4,000.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
ตั้งไว้
4,000.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งไว้
8,600.- บาท
(อัตราคนละ 430 บาท/ปี)
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13เมษายน
2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบาง ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.1.4 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ตั้งไว้
15,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและนันทนาการและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสั มมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสื อกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 157 ลงวั น ที่ 3 มกราคม 2563 (2) หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ ว 2174 ลงวั น ที่ 13 เมษายน 2563 และ (3) หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
4) 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 Bigbook
กิจกรรมพัฒนาความรู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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5) โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม การผลิต สื่อการเรียน เพื่อเพิ่ม
พัฒ นาการส าหรั บ เด็ กเล็ ก เช่น ค่ าตอบแทนวิทยากร ค่ าวัสดุอุ ปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
6) โครงการสานฝันวันสดใส
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการสานฝันวันสดใส เช่น จัดกิจกรรม
การปฐมนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
7) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ตั้ง ไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต เด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเหมาะสม มี ศั ก ยภาพตามวั ย โดยสามารถน ามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
8) โครงการระบบดูแลนักเรียน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการระบบดู แ ลนั ก เรี ย น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดกิจกรรมออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจรรม Open House ส่งเสริม
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด 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)
9) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจ กรรมความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม ความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
10) โครงการ Junior Scout
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ Junior Scout เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ด้านระเบียบวินัย และทักษะในการดารงชีวิตให้กับเด็ก
ปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
11) โครงการกิจกรรม 5 ส
ตั้งไว้
1,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อส่ งเสริม และปลูกฝั ง
ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา
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12) โครงการกีฬาสัมพันธ์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน และการรักการออกกาลังกาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
13) โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ เด็กมีความรักและ
ตระหนั กถึงความเป็ น ไทย เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่
เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
14) โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ปลูกฝังความรู้ในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
15) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งในการดาเนิน งานตามโครงการหนู น้อ ยเรี ย นรู้ สู่ โ ลกกว้ า ง
กิจกรรมศึกษาการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสังคม การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
16) โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปูองกัน
อุ บั ติ ภั ย ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ของเด็ ก เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ภายในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และในโรงเรี ย น เช่ น
ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
17) โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆที่เ กี่ย วข้อง (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
18) โครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ เพื่อให้
เด็กรู้จักการวางแผนและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
19) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริมรักการอ่านและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา
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20) โครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
21) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อ ให้ เด็ก เรี ยนรู้ต ามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอพียง และเป็นการวางรากฐานความประหยัด และรู้จักประมาณตน รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีโดยการ
น าสิ่ งที่มี ในท้องถิ่ น มาบู ร ณาการ เช่น การปลู กผั ก การท าอาหารจากพืช ผั กในท้อ งถิ่น ค่า วัส ดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
22) โครงการเรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติ
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการกิ จ กรรมเรี ย นรู้ ข องศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
23) โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการเด็ ก ปฐมวั ย ใส่ ใ จภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
******************************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
ตั้งไว้รวม
20,753,000.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
10,405,600.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้รวม
10,405,600.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100) ตั้งไว้
2,016,200.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ งเงิ น เดื อ นประจ าปี โ ดย
ตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 (3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
การเลื่ อนขั้น เงิน เดือนพนั กงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และ (4) หนังสื อส านักงาน
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวั นที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จานวน 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
133,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน และจ่ายเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (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
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯโดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ
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(3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 จานวน 2
อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
อัตรา
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
- หัวหน้าฝุายฯ (บริหารสาธารณสุข/บริการสาธารณสุข) 1
อัตรา
1.4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้รวม
7,400,900.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
2,540,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกั น 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 14 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานประจาเรือยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
12
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
4,860,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้ง
จ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 (2) พระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535 จานวน 45 อัตรา
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 ดังนี้
- คนงานประจารถบรรทุกมูลฝอย คนงานประจาเรือมูลฝอย คนงานประจารถดูดล้างท่อระบาย
น้า คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) คนงานประจารถ.สุขาเคลื่อนที่ คนงานประจารถพยาบาลฉุกเฉิน และ
คนงานทั่วไป จานวน 45 อัตรา
1.5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้รวม
746,100.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
206,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และ (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 9 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
6
อัตรา
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

99

- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
540,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลั กษณะเดียวกัน
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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 45 อัตรา ดังนี้
- คนงานประจ ารถบรรทุกมูลฝอย คนงานประจาเรือมูล ฝอย คนงานประจารถดูดล้างท่อ
ระบายน้า คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) คนงานประจารถสุขาเคลื่อนที่ คนงานประจารถพยาบาลฉุกเฉิน
และคนงานทั่วไป จานวน 45 อัตรา
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
9,000,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
1,360,000.- บาท
1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
- ค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้นและ) ต้องผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว โดยให้ เป็ น ไปตามที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนดตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ กับพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน
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
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิก
ได้ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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1.4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ย วกับ การศึกษาบุต รของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, (2) ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
2,770,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้
740,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
10,000.- 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) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทะเบี ย นเข้ า ฝึ ก อบรม
ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2560 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และ
หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าประกั น ภั ย รถยนต์ ข องกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น
และเป็นทรัพย์สินใช้เพื่อบริการสาธารณะ เมื่อได้รับความเสียหายแล้ว จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของ
สาธารณชนเป็นวงกว้าง ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถบรรทุกมูลฝอย รถพยาบาล
ฉุกเฉิน รถกระเช้า รถดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) รถดูดล้างท่อระบายน้า รถสุขาเคลื่อนที่ รถปิกอัพส่วนกลาง รวม 15
คัน ถือปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
(00221) แผนงานสาธารณสุข (00220)
5) ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และจัดสวัสดิภ าพสัตว์ของเทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่า
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ค่าอาหาร (สุนัขตัวละ 13 บาท และแมวตัวละ 5 บาท) ค่าทาหมัน ค่าเวชกรรม ค่าตรวจ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ
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วินิจฉัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่ารับใช้สินไหมทดแทน ฯลฯ ที่ไม่สามารถใช้จ่ ายจาก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ให้ใช้ค่าใช้จ่ายนี้แทนถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้ แ ก่องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (2) หนัง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
(2) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 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) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้าฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
5,420,000.- บาท
3.1) ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง ปากกาหมึกลบคาผิ ด
กรรไกร มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ อัน
ใช้เป็นวัสดุสานักงาน ฯลฯถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับ สายไฟ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ
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ตามงบประมาณ และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 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
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3.4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ ายในการจั ดซื้อวัส ดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หรือ ซีเมนต์บล็ อก กระเบื้อ ง
สั ง กะสี ค้ อ น ตะปู และอื่ น ๆ ที่ เ ข้ า ประเภทรายจ่ า ยนี้ ส าหรั บ ใช้ ในงานภารกิ จและความรั บผิ ด ชอบองกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา
ตลับลูกปืน น้ามันเบรกหัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3.6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้
2,500,000.- 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
น้ามันให้แก่เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
3.7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (5330900)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ยา และเวชภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ใช้ ใ นภารกิ จ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และ
รถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว.2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.8) วัสดุการเกษตร (5331000)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและกาจัดวัชพืช ศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย
ถังผสมปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้าและพันธุ์พืช วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ
พลาสติก สปริงเกอร์ ใบมีดตั ดหญ้า เอ็นตัดหญ้าหน้ากากปูองกันแมลงและแก๊สพิษ มีดชนิดต่างๆ กรรไกรชนิด
ต่างๆ เชือก จอบ เสียม พลั่ว เครื่องดักแมลง อวน ตาข่าย สวิงชนิดต่างๆ ชะแลง สายยางฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (2) ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (3) หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่ น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/
ว 627และ (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ องแนวทางการพิจ ารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลั กการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3.10) วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื้อ วัส ดุ เครื่องแต่ งกายเกี่ยวกับ งานสาธารณสุ ข เช่น ผ้ า คาดจมู กหน้ากากรอง
เท้าบู๊ทและรองเท้าชนิดต่างๆ ชุดสาหรับปฏิบัติงาน หมวกชนิดต่างๆ ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
3.11) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) 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
3.12) วัสดุอื่น ๆ (5332000)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จั ดซื้อวัส ดุอื่นๆ ส าหรับใช้ในภารกิจ และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. ค่าสาธารณูปโภค (5340000)
ตั้งไว้รวม
350,000.- บาท
4.1) ค่าไฟฟ้า (5340100)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
บางเลน ห้องงานฟื้นฟูสุขภาพ และสถานที่อื่นๆ อันอยู่ ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตาม
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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 และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.2) ค่าน้าประปา (5340200)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานที่อื่นๆ อันอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.3) ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลนถื อปฏิบั ติตามหนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่ว นมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อ ง รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ - รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500) ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อ ง รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ - รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
447,400.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้รวม
447,400.- บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (5610400) ตั้งไว้
447,400.- บาท
1) เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตามโครงการดูแลสุขภาพชุมชน
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการบริการด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่าดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 10 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11 (ยกเว้น หมู่ที่
5) หมู่บ้ านละ 15,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถือปฏิบัติตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 75 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562
(รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทาเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 ให้ประมาณการ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ
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ให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563) หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่าจัดทา
โครงการตามระราชดาริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
บางเลน จานวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง 3 โครงการ
โดยให้มีการขับเคลื่อน โครงการตามพระราชดาริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิริ นธรฯ สายมบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย (ตัวอย่างโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561 (การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน) หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 2)
3) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบี ยนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งไว้
8,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีวิสัยทัศน์จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้ หมดไป
จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2562 และมีเปูาประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และประเมิน การสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของเขตเทศบาลตาบลบางเลน ตามหลักเกณฑ์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/1745 ลงวัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2560 หนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองส่ ว นท้องถิ่น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท.
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
4) เงินอุด หนุน สาหรั บโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งไว้
88,500.- บาท
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
**************************************
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตั้งไว้รวม
910,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
910,000.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
910,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
1) โครงการจ้างเหมาเอกชนปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนในการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้ตามแนวทางถนนสาย
หลัก – สายรอง และที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการเพื่อเป็ น การเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพ หรือวันส าคัญต่างๆ หรือเพื่อปรับ
ทัศนียภาพภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลนสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดภาวะโลกร้อน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 2)
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
410,000.- บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนาสุขภาพ
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อ จัดหาอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ
(อผส.) และแกนน าสุ ขภาพในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร แผ่นพับให้ความรู้ ค่าจัดทาปูายไวนิล/อิงค์เจ็ท ค่าจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิดสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขต
เทศบาลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธ านของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรี ส วางควั ฒ น
วรขัตติยราชนารี
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อยาคุมกาเนิด ไซริงค์ เข็ม
ฉีดยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าจัดทาเอกสารคู่มือและแผ่นพับให้
ความรู้ ค่าจัดทาปูายอิงค์เจ็ท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
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3) โครงการ TO BE NUMBER ONE
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าการจัดกิจ กรรม หรืออบรมให้ ความรู้เพื่อให้ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ลดปัญหาสังคมในเยาวชน และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน โดยมีเปูาหมายเป็นเยาวชนและประชาชน
ที่สนใจในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหะนะ
ค่าศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาเอกสารคู่มือ และแผ่นพับให้ความรู้ ค่าจัดทาปูาย อิงค์เจ็ท ค่าจัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าโล่รางวัล ค่าเงิน
รางวัล ในการจัดการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ค่าจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด โดยทั้งจ่าย
จ่ายเงินรายได้ ปรากฏในด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
4) โครงการมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย “Clean food good taste”
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยสาหรับผู้ประกอบการค้า
อาหาร ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ค่าจัดทาปูายอิงค์เจ็ท ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
5) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฯ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทใน
การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับภาคส่วนต่างๆเช่น ค่าการจัดอบรม ศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
6) โครงการทาปุ๋ยหมักชีวภาพชุมชน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งชุมชนนาร่องผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพวัชพืช เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
อินทรีย์ ค่าจัดการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูาย ค่าศึกษาดู
งานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
7) โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด อบรม ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ าอาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่ าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายละเอียดโครงการตาม ที่เทศบาล
ตาบลบางเลนกาหนด โดยดาเนินการตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ 0023.3/ว 1673 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
เรื่อง แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 2)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

108

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 ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมหรือจัดกิจกรรมในการรับบริจาคอะลูมิเนียม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
************************************

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

109

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
ตั้งไว้รวม
778,100.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
750,000.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
750,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
ตั้งไว้
750,000.- บาท
1) โครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่
ตั้งไว้
100,000.- 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
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีกิจกรรมให้บริการเจาะเลือดเบาหวาน ไขมัน วัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนักวัดรอบเอว
และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้
650,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยเป็นการปูองกัน โรค
ไข้ เ ลื อ ดออก และก าจั ด แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ลู ก น้ าและยุ ง ลาย เช่ น ค่ า น้ ายาสารเคมี ค่ า จั ด ซื้ อ ทราย อะเบท
ค่าจัดซือ้ พันธุ์ปลาหางนกยูง ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนั กงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าอาหาร อาหารว่ างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าทาปู ายไวนิ ลประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าจัดทา
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
28,100.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
28,100.- บาท
1.ครุภัณฑ์สานักงาน (5410100)
ตั้งไว้
28,100.- บาท
1.1 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
ตั้งไว้
7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ใช้ในศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินสาหรับใส่เอกสารต่างๆ ของ
แพทย์ฉุกเฉิน สาหรับใส่เอกสารต่างๆ ของงานแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน)
1.2 ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง
ตั้งไว้
6,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง ใช้ในศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน สาหรับใส่ของใช้ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ FR เทศบาลตาบลบางเลน เวลามาเข้าเวรและต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่และไม่สามารถนา
ของใช้ส่วนตัวติดตัวไปได้ จึงต้องมีใส่ของใช้ส่วนตัวปูองกันการสูญหาย โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชี
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน)
1.3 พัดลมดูดอากาศ
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ สาหรับติดตั้งในห้องทางาน และห้องน้าไว้ใช้ศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉิน ที่มีอากาศชื้นและความชื้นจะทาให้เกิดเชื้อรา กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ขนาด 5 ใบพัด จานวน 2 ตัว พร้อมค่า
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ติดตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565 ) เทศบาลตาบลบางเลน)
1.4 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส (ด้านบน) และบานเลื่อนทึบ (ด้านล่าง)
ตั้งไว้
9,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก สาหรับใส่ยาสามัญประจาบ้าน และอุปกรณ์ทาแผลต่างๆ สาหรับ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ที่มาทางานหรือมาติดต่อราชการ เกิดการเจ็บปุวยเฉียบพลัน หรือเกิดอุบัติเหตุ
เล็กน้อย จะได้มียารักษาการเจ็บปุวยในเบื้องต้น โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน)
*****************************

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสาธารณสุขฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตั้งไว้รวม
7,526,400.- บาท
งบบุคลากร (5200000)
ตั้งไว้รวม
3,224,400.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
ตั้งไว้รวม
3,224,400.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)
ตั้งไว้
1,772,800.- 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 เรื่อง กาหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560,(4) หนังสือสานักงาน
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวั นที่ 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 บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ (3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (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) และ
ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตาม(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542, (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 และ (3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หน.ฝุายแบบแผนและก่อสร้างฯ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
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1.4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
ตั้งไว้
496,800.- 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
1
อัตรา
1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
ตั้งไว้รวม
666,300.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
450,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรา กาลัง 3 ปี
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 3 อัตรา ถือปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
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
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 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 ได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพ
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. เรื่อง กาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
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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
2,682,000.- บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (5310000)
ตั้งไว้รวม
190,000.- บาท
1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(310100)
- ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน งานออกแบบ และก่อสร้าง ให้ แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
1.2) ค่าเช่าบ้าน (5310400)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งไม่มีบ้านพักของ
ทางราชการให้พักอาศัยให้เบิกค่าตอบแทนนี้ได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ
1.3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่ าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ถือ
ปฏิบัติตาม (1) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต รของ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
2,140,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
ตั้งไว้รวม
1,900,000.- บาท
1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่างๆ ถือ
ปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (2) พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ถ่ า ยแบบแปลน ค่ า ถ่ า ยเอกสารและพิม พ์ เ ขี ย วต่ า งๆ เป็ น ต้ น เพื่ อ ใช้ ใ นงาน
ของเทศบาลตาบลบางเลน
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4) ค่าจ้างออกแบบ และค่าควบคุมงาน
ตั้งไว้
1,350,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้ แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
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 งๆ 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
40,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฏิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
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)
3. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
340,000.- 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 สิ่งพิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้เป็นอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น ถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัส ดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก ประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (5300300)
ตั้งไว้
20,000.- 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 แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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)
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)
3.6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ซึ่งตั้งจ่ายเพื่อดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันในการลอกคลอง ท่อ ระบายน้าในเขตพื้นที่ตาบล
บางเลน ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
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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)
3.7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
ตั้งไว้
30,000.- 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
ปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.8) วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เครื่อ งกระจายสัญญาณ โปรแกรมหมึกพิมพ์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ (2) หนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
1,620,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5410000)
ตั้งไว้รวม
1,620,000.- บาท
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
1,620,000.- บาท
ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (5421000)
ตั้งไว้
1,620,000.- บาท
1) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเลน) หมู่ที่ 8
ตั้งไว้
1,620,000.- บาท
เพื่อก่อสร้างเส้นทางเดินเท้ายกระดับและอานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่
บริ เ วณหมู่ ที่ 8 โดยถื อปฏิบั ติต าม (1) พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขถึง ฉบั บที่ 14 พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
************************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตั้งไว้รวม
6,989,100.- บาท
งบลงทุน (5400000)
ตั้งไว้รวม
5,289,100.- บาท
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000) ตั้งไว้
5,289,100.- บาท
1.1 ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (5421000) ตั้งไว้
5,289,100.- บาท
1) โครงการจัดซื้อโคมไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light Emitting Diode) (ยกเว้นซอย
วัดบางเลนเจริญ (บางเลน 21), ซอยบางเลน 1 หมู่ที่ 1, ซอยวัดศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8 และซอยไปรษณีย์ หมู่ที่
6,7 และหมู่ที่ 11)
ตั้งไว้
5,289,100.- บาท
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยถือ
ปฏิบัติตาม (1) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (2) พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 3)
งบเงินอุดหนุน (5600000)
ตั้งไว้รวม
1,700,000.- บาท
เงินอุดหนุน (5610000)
ตั้งไว้รวม
1,700,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (5610400)
ตั้งไว้รวม
1,700,000.- บาท
1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ ตั้งไว้
1,500,000.- 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
4,557,600.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
3,800,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
3,200,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้
2,400,000.- บาท
1) โครงการค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตาบลบางเลนให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอย อุจจาระและสิ่งปฏิกูล ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2) โครงการจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมถนนสายหลัก -สายรองและ
มูลฝอยริมทางสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบางเลน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ลดปริมาณมูล ฝอยตกค้างในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน และเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตาบลบางเลนให้ น่ามอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
1,090,000.- บาท
1) โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด อบรม ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ าอาหารว่ า งและ
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
ดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมี
โครงการย่อย เช่น โครงการประชารัฐร่วมใจเก็บผักตบชวา ฯลฯ ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ ที่2) พ.ศ.2560 และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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2) โครงการจิ ต อาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้น ตาบลบางเลน ภายใต้โ ครงการ
นนทบุรี:จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรม และโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสาคัญต่างๆของประเทศ
ไทย และตามที่หนังสือสั่งการให้ดาเนินโครงการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางเลน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้ า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
3) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม เทศบาล
ตาบลบางเลน
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมตามศาสนสถาน และตามที่หนังสือสั่งการให้ดาเนินโครงการ
ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางเลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2)
4) โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
50,000.- 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)
5) โครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าศึกษาดูงานหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
6) โครงการรณรงค์จัดการมูลฝอยอันตรายในชุมชน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสารความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนมูลฝอยอันตรายในชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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7) โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด อบรม ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ าอาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าจัดทาเอกสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการประชุมหรือจัดกิจกรรมในการรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
8) โครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจุลินทรีย์ ถังและอุปกรณ์ในการล้างทาความสะอาดและฉีดพ่น
จุลินทรีย์กาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของรถบรรทุกมูลฝอยของเทศบาล และควบคุมการเกิดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย
ที่อาจเกิดขึ้นในรถบรรทุกมูลฝอย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2. หมวดค่าวัสดุ (5330000)
ตั้งไว้รวม
600,000.- บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
ตั้งไว้
600,000.- บาท
2.1) จัดซื้อถังรองรับขยะ
ตั้งไว้
600,000.- 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
757,600.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
ตั้งไว้รวม
757,600.- บาท
1.ครุภัณฑ์การเกษตร (5410400)
ตั้งไว้
81,700.- บาท
(1.1) เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้
59,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้กาจัดยุงลายที่เป็นพาหะ
นาโรคไข้เลือดออก ตามซอยหรือตรอกเล็กๆ ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าพ่นหมอกควันได้ (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน)
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบมัลติฟังก์ชัน
ตั้งไว้
5,900.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 1 เครื่อง สาหรับตัดหญ้าตามไหล่ทางของถนนสายหลัก-สาย
รอง ตรอก/ซอย ทางเดินปูนเข้าที่อยู่อาศัยตามสวน ฯลฯ ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน (หมู่ที่ 1-10 ยกเว้น หมู่ที่
5) ซึ่งงานตัดหญ้าและตัดต้นไม้เป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้รับผิดชอบงานภารกิจนี้โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน)
(1.3) เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เล็มพุ่มไม้ ใช้แบตเตอรี่ไร้สาย ตั้งไว้
2,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เล็มพุ่มไม้ ใช้แบตเตอรี่ไร้สาย จานวน 1 เครื่อง สาหรับตัดแต่งกิ่งไม้
เล็มพุ่มไม้ ตามริมทาง หรือที่สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบางเลน (หมู่ที่ 1-10 ยกเว้น หมู่ที่ 5) ซึ่งงานตัดแต่ง
ต้นไม้เป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบงานภารกิจนี้
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน)
(1.4) เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
ตั้งไว้
14,800.- บาท
เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง สาหรับตัดแต่งต้นไม้
ขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน (หมู่ที่1-10 ยกเว้น หมู่ที่ 5) ซึ่งงานตัดแต่งต้นไม้เป็นนโยบายของผู้บริหาร
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ท้องถิ่นที่มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบงานภารกิจนี้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
(ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาล
ตาบลบางเลน)
3. ครุภัณฑ์อื่น ๆ (5411700)
ตั้งไว้
675,900.- บาท
(3.1) จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์
ตั้งไว้
650,000.- บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ ตู้ ค อนเทนเนอร์ ส าหรั บ เก็ บ ครุ ภั ณ ฑ์ และวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 2.5×ยาว 6 เมตร จานวน 3 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏใน
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบล
บางเลน)
(3.2) จัดซื้อห้องเก็บด้านหน้าเป็นตะแกรง
ตั้งไว้
25,900.- บาท
เพื่อจัดซื้อห้องเก็บด้านหน้าเป็นตะแกรง แผ่นโลหะหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ขนาดไม่น้อย
กว่า (กว้างยาวสูง) : 2.601.601.80 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.16 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง สาหรับเป็น
โรงพัก มู ล ฝอยติ ด เชื้อ ที่ ร วบรวมได้จ ากจุ ด รองรั บมู ล ฝอยติด เชื้ อตามแหล่ ง ชุ ม ชนต่ างๆ เช่ น ศู น ย์ป ฏิ บัติ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตาบลบางเลน (FR) บ้านผู้ปุวยติดเตียง ฯลฯ และรอการจัดเก็บจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธีต่อไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน)
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบาบัดน้าเสีย (00245)
ตั้งไว้รวม
600,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
600,000.- บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
600,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
1) โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทาปูายอิง ค์เจ็ท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อสาร EM ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการจัดกิจกรรมน้าดีด้วย EM ช่วย
คลองสวยด้วยชุมชนบาบัดน้าเสียในลาคลองสาธารณะ และแหล่งระบายน้าเสียจากบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่
ตาบลบางเลน ฯลฯ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย เพื่อควบคุมการกาจัดขยะมลพิษ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) 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 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตั้งไว้รวม
1,750,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,750,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,750,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (5320300)
ตั้งไว้รวม
1,750,000.- บาท
1.1) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและเวทีประชาคมระดับตาบล
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและเวทีประชาคมระดับตาบล เพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.2) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนต่างๆ
ในตาบลบางเลน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/บารุงสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ตั้งไว้
600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ เทศบาลเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ เพื่อ
บริการด้านการชาระภาษี การบริการสาธารณสุข ใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4) โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตาบลบางเลน ตั้งไว้
150,000.- 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 ค่ าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.5) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ เช่น
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายต่าง ๆ การฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นา
ชุ ม ชน และประชาชนในพื้ น ที่ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งท้ อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.6) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตาบล
บางเลน เพื่อดาเนินการช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในเบื้องต้นให้พ้นจากปัญหาที่ประสบ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สานักปลัดเทศบาล
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อยู่และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ ของผู้พิการทุพลภาพ และขาดแคลน ไร้ที่พึ่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.7) โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลบางเลน เพื่อสานสัมพันธ์รักอบอุ่นให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเข้าอกเข้าใจมีความรักให้กันมากขึ้น ฝึกให้
ครอบครัวรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชน และใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนกับการมีส่วนร่วม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วารสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.9) โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ อาชีพต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปและคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.10) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสรรค์พื้นที่เยาวชนตาบลบางเลน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทาตามแนวความคิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น 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)
1.11) โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ทาให้ชุมชนสภา
องค์กรเข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนดท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.12) โครงการฝึกอาชีพการร้อยมาลัย
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการร้อยมาลัย ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

125

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.13) โครงการฝึกอาชีพการทาบายศรี
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาบายศรี ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.14) โครงการฝึกอาชีพการทาของชาร่วย
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาของชาร่วย ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พที่ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมโดยมีค่ าใช้ จ่า ย เช่น ค่า ใช้ จ่ายในพิธี เปิ ด -ปิด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวั น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า อบรม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.15) โครงการฝึกอาชีพการทาขนมลูกชุบ
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาขนมลูกชุบ ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พที่ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมโดยมีค่ าใช้ จ่า ย เช่น ค่า ใช้ จ่ายในพิธี เปิ ด -ปิด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวั น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า อบรม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.16) โครงการฝึกอาชีพการทาเทียนแฟนซี
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาเทียนแฟนซี ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พที่ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมโดยมีค่ าใช้ จ่า ย เช่น ค่า ใช้ จ่ายในพิธี เปิ ด -ปิด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวั น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า อบรม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.17) โครงการฝึกอาชีพการทาสีมัดย้อม
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาสีมัดย้อม ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.18) โครงการฝึกอาชีพการจัดดอกไม้
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการจัดดอกไม้ ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สานักปลัดเทศบาล
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1.19) โครงการฝึกอาชีพการทากระเป๋าจากเชือกกระสอบ ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทากระเป๋าจากเชือกกระสอบ ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่
สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การ
อบรม ค่ าตอบแทนวิ ทยากร ค่า วัส ดุ อุปกรณ์ใ นการฝึ กอบรม ค่า ปูายประชาสั มพั นธ์โ ครงการ ค่ าอาหารว่า ง
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้ าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.20) โครงการฝึกอาชีพการทาสังขยา
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาสังขยา ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.21) โครงการฝึกอาชีพการทาสบู่สมุนไพร
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาสบู่สมุนไพร ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พที่ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมโดยมีค่ าใช้ จ่า ย เช่น ค่า ใช้ จ่ายในพิธี เปิ ด -ปิด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวั น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า อบรม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
****************************************
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ตั้งไว้รวม
195,000.- บาท
งบดาเนินการ (5300000)
ตั้งไว้รวม
195,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้รวม
195,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
195,000.- บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. 2564
ตั้งไว้
150,000.- 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 คคี ภ ายในองค์ ก รและ
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)
2) โครงการสันนิบาตเทศบาล
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการสันนิบาตเทศบาล เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารภายในองค์กรและระหว่างเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีสาหรับเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง น้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3) โครงการมหกรรมกีฬามวลชนแชลเลนจ์เดย์ ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ เพื่อให้ ผู้ บริห าร
ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นาชุมชนตาบลบางเลน และประชาชนในตาบลบางเลน มีส่วนร่วมในมหกรรมกีฬา
เพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ได้ทากิจกรรมออกกาลังกาย ตลอดจนสนับสนุนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็น
ค่าวัส ดุ อุป กรณ์ และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
ประจาปี 2564
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด ประจาปี
2564 รายละเอียดโครงตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตั้งไว้รวม
1,634,000.- บาท
งบดาเนินการ (5300000)
ตั้งไว้รวม
1,634,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
1,634,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
ตั้งไว้
1,634,000.- บาท
1) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วม การจัดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ การจัดตกแต่งสถานที่
จัดงานพิธีการตามประเพณีนิยม การทาบุญเลี้ยงพระ การถวายปัจจัยไทยทาน การจัดการละเล่น ค่าอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม รวมถึ ง การซื้ อ ดอกไม้ ธู ป เที ย น และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ค่ า ปู า ยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ
รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทงจ่ายเป็น
ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ค่าวัสดุตกแต่งกระทง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่ามหรสพและการแสดง
ค่ากระแสไฟฟูาและประดับตกแต่งไฟฟูา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก ค่าเงิน
รางวัลการประกวดและถ้วยรางวัล ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่อง แต่งกาย แต่งหน้าทาผมผู้เชิญรางวัล
บนเวที และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ อัน เป็ น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ รายละเอีย ด
โครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่ งเสริมศิล ปะดนตรีไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดง การละเล่น ขนมหวาน อาหารของเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
สื บ ไป ฯลฯ รายละเอี ย ดโครงการตามที่ เ ทศบาลต าบลบางเลนก าหนด (ปราก ฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สื บสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา
การจัดตกแต่งสถานที่จัดพิธีการตามประเพณีนิยม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ/ที่ระลึก การทาบุญเลี้ยงพระ
การถวายปัจจัยไทยทาน 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)
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5) โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา
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)
6) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการส่ งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูช า เป็นการจัดตกแต่ง
สถานที่ ค่าปูายโฆษณา ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
รายละเอียดโครงการตามที่เ ทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
7) โครงการปลูกจิตสานึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสานึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา เป็นการจัดตกแต่ง
สถานที่ ค่าปูายโฆษณา ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
8) โครงการวิถีพุทธ
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิถีพุทธ เพื่อปลู กฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก
และให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสาและรู้จักทานุบารุงศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
9) โครงการส่งเสริมความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้
เด็ ก ได้ แ สดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ความรั ก ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ เช่ น
ค่าวั ส ดุ อุป กรณ์ และค่า ใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อง รายละเอียดโครงการตามที่ เทศบาลต าบลบางเลนกาหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
********************************************
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
งบดาเนินงาน (5300000)
ตั้งไว้รวม
100,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (5320000)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
1. โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น หรือพันธุ์
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุ์พืช จอบ เสียบ มีด วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 2)
***************************************

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเกษตร

สานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

131

แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)
ตั้งไว้รวม
31,813,600.- บาท
1. หมวดรายจ่ายงบกลาง (5100000)
ตั้งไว้รวม
29,953,475.- บาท
1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น (5110100)
ตั้งไว้
4,483,022.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น จากการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้ างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.- บาท และชาระเงินต้นทุกปี เป็นจานวนเงิน 4,483,022.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/5614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงิ น ทุ น ส่ งเสริ ม กิ จ การเทศบาล (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบี้ย (5110200)
ตั้งไว้
1,230,543.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ จากการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.- บาท และชาระดอกเบี้ยทุกปีเป็นจานวนเงิน 1,230,543.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/5614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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 ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา (5110700)
ตั้งไว้
19,000,000.- บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตาบลบางเลนไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 1)
1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (5110800)
ตั้งไว้
2,600,000.- 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)
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1.7 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (5110900)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ ยยั งชีพให้แก่ผู้ ปุว ยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ 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)
1.8 ประเภทเงินสารองจ่าย (5111000)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
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)
1.9 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100)
ตั้งไว้รวม
699,910.- 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 นที่ 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)
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
174,910.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โดยคานวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับ
จริ งของปี ที่ผ่ านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1/6 ของ
งบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000.- บาท (104,732,272.37X0.00167= 174,910.-) ดังนั้น จึงตั้งไว้
174,910.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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
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กั้น กรวยยาง ทาสี ตีเส้นจราจรตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.10 เงินช่วยพิเศษ (111200)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น เงิน ช่ว ยเหลื อค่ าทาศพกรณีพนั กงานเทศบาล ลู กจ้า งประจ า และพนักงานจ้างที่
เสี ย ชีวิ ตในระหว่างปฏิบั ติ ร าชการ ฯลฯ ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน ที่
3 มิถุนายน 2537
2. หมวดบาเหน็จ/ บานาญ
ตั้งไว้รวม
1,860,125.- บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100)
ตั้งไว้
1,860,125.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยเทศบาลให้คานวณ
ในอัตราร้อยละ 2 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
******************************************
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เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งบ

หมวด

ประเภท

งบกลาง

งบกลาง

งบบุคลากร

เงินเดือน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าใช้สอย

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
780,000.30,000.4,483,022.1,230,543.699,910.1,000,000.1,860,125.19,000,000.2,600,000.80,000.50,000.33,508,500.2,316,000.3,254,600.1,340,000.10,000.1,375,000.806,000.255,000.8,460,000.555,000.10,330,100.3,350,000.-

รวม
780,000.30,000.4,709,475.1,003,590.699,910.1,000,000.1,860,125.19,000,000.2,600,000.80,000.50,000.33,508,500.2,316,000.3,254,600.1,340,000.10,000.1,375,000.806,000.255,000.8,460,000.555,000.10,330,100.3,350,000.หน้าที่
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งบ

หมวด

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ประเภท
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุไฟฟูาวิทยุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง
ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุอื่น ๆ
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟูา

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
910,000.1,300,000.250,000.810,000.1,680,000.3,230,000.270,000.250,000.110,000.110,000.300,000.300,000.103,000.70,000.166,000.256,000.145,000.1,284,000.-

รวม
910,000.1,300,000.250,000.810,000.1,680,000.3,230,000.270,000.250,000.110,000.110,000.300,000.300,000.103,000.70,000.166,000.256,000.145,000.1,284,000.-

หน้าที่
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งบ

หมวด

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าอุดหนุน
ส่วนราชการ
รายจ่ายอื่น ๆ

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์เกษตร
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและการซ่อมแซม
ค่าอุดหนุนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
93,600.59,000.108,600.650,000.800,000.13,159,100.-

รวม
93,600.59,000.108,600.650,000.800,000.13,159,100.-

-

2,922,900.-

2,922,900.-

31,812,911.-

20,000.94,917,400.-

20,000.126,731,000.-

หน้าที่
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก




รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก

ปกหลัง

