สารบัญ
เรื่อง
ประกาศเทศบาลตาบลบางเลน
ส่วนที่ 1 คาแถลงงบประมาณประกอบรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการายจ่าย
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามแผนงาน
1. แผนงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
- งานไฟฟูาถนน
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบาบัดน้าเสีย
6. แผนงานสร้างคมเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. แผนการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
9. งบกลาง
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

1
คาแถลงการณ์งบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
**************************
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางเลน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบางเลน จะได้เสนอร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลตาบลบางเลน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบาง
เลน จึ งขอชี้แจงให้ ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลบางเลนมีสถานะการเงิน
ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
164,842,096.93 บาท
เงินสะสม
59,889,879.42 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
40,682,920.03 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน
บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ไม่ผูกพัน
2,210,000.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
จานวน
107,229,824.85 บาท
หมวดภาษีอากร
ยอดรวม
8,281,323.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ยอดรวม
2,054,641.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ยอดรวม
1,175,537.23 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ยอดรวม
145,530.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
ยอดรวม
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
ยอดรวม 75,382,542.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ยอดรวม 20,260,250.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง
จานวน
54,012,095.39
งบกลาง
ยอดรวม 17,844,154.37
งบบุคลากร
ยอดรวม 19,816,522.19
งบดาเนินงาน
ยอดรวม 12,566,772.83
งบลงทุน
ยอดรวม
3,383,176.00
งบรายจ่ายอื่น
ยอดรวม
งบเงินอุดหนุนอื่น
ยอดรวม
401,470.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ

รายรับจริง
ปี 2560
(บาท)

ประมาณการ
ปี 2561
(บาท)

ประมาณการ
ปี 2562
(บาท)

รายได้จัดเก็บเอง
8,224,645.00 10,150,000.00
8,750,000.00
หมวดภาษีอากร
2,464,684.00
2,349,500.00
2,261,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม
967,323.65
1,396,830.00
1,451,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
199,310.00
61,000.00
183,970.00
23,000.00
23,000.00
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
11,855,962.65 13,980,330.00 12,669,170.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
87,608,659.67 89,082,070.00 91,198,830.00
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
87,608,659.67 89,082,070.00 91,198,830.00
ท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19,523,340.00 25,371,200.00 24,080,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,523,340.00 25,371,200.00 24,080,000.00
รวม 118,987,962.32 128,433,600.00 127,948,000.00

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2560 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2561 (บาท)

ประมาณการ
ปี 2562 (บาท)

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

17,995,651.50
23,275,768.46

27,419,301.00
34,375,112.00

32,060,629.00
31,026,225.00

22,115,104.47

31,577,387.00

30,220,876.00

20,046,386.00
414,206.06
83,847,116.49

33,599,387.00
33,141,800.00
20,000.00
20,000.00
1,442,000.00
1,478,470.00
128,433,187.00 127,948,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

3
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
.......................................................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
127,948,000.00 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
ยอดรวม
38,204,075.00 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
28,894,375.00 บาท
1. งานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
22,793,035.00 บาท
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ ยอดรวม
20,000.00
บาท
3. งานบริหารงานคลัง
ยอดรวม
6,081,340.00 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
9,309,700.00 บาท
1. งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
9,309,700.00 บาท
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม
57,483,296.00 บาท
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
4,863,426.00 บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ยอดรวม
4,863,426.00
บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
16,810,630.00 บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ยอดรวม
15,532,230.00 บาท
2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ยอดรวม
487,500.00 บาท
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข ยอดรวม
790,900.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
32,301,240.00 บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ยอดรวม
25,251,240.00 บาท
2. งานไฟฟูาถนน
ยอดรวม
3,700,000.00 บาท
3. งานสวนสาธารณะ
ยอดรวม
บาท
4. งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ยอดรวม
2,950,000.00 บาท
5. งานบาบัดน้าเสีย
ยอดรวม
400,000.00
บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
1,685,000.00 บาท
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ยอดรวม
1,685,000.00 บาท

4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
1. งานกีฬาและนันทนาการ
ยอดรวม
2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
1. งานส่งเสริมการเกษตร
ยอดรวม
ด้านการดาเนินงานอื่น
ยอดรวม
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
1. งานงบกลาง
ยอดรวม

1,823,000.00
250,000.00

บาท
บาท

1,573,000.00
200,000.00

บาท
บาท

200,000.00
200,000.00
32,060,629.00
32,060,629.00
32,060,629.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร จึงเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

5
รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งานงบกลาง (บาท)

รวม (บาท)

32,060,629.00
29,198,406.00
2,862,223.00
32,060,629.00

32,060,629.00
29,198,406.00
2,862,223.00
32,060,629.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
12,183,995.00
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
3,072,000.00
เงินเดือน (ฝุายประจา)
9,111,995.00
งบดาเนินงาน
9,606,040.00
ค่าตอบแทน
1,070,000.00
ค่าใช้สอย
5,816,040.00
ค่าวัสดุ
1,400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค
1,320,000.00
งบลงทุน
963,000.00
ค่าครุภัณฑ์
963,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
40,000.00
เงินอุดหนุน
40,000.00
รวม 22,793,035.00

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ
20,000.00
20,000.00
20,000.00

งานบริหาร
งานคลัง
4,279,740.00
4,279,740.00
1,695,000.00
295,000.00
510,000.00
860,000.00
30,000.00
106,600.00
106,600.00
6,081,340.00

รวม
16,463,735.00
3,072,000.00
13,391,735.00
11,301,040.00
1,365,000.00
6,326,040.00
2,260,000.00
1,350,000.00
1,069,600.00
1,069,600.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
40,000.00
28,894,375.00

6
รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานเทศกิจ
-

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
1,538,700.00
1,538,700.00
1,751,000.00
151,000.00
1,300,000.00
300,000.00
6,020,000.00
6,020,000.00
9,309,700.00

รวม
1,538,700.00
1,538,700.00
1,751,000.00
151,000.00
1,300,000.00
300,000.00
6,020,000.00
6,020,000.00
9,309,700.00
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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
1,966,690.00
1,966,690.00
2,213,836.00
30,000.00
1,286,250.00
758,586.00
139,000.00
430,900.00
430,900.00
252,000.00
252,000.00
4,863,426.00

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
-

รวม
1,966,690.00
1,966,690.00
2,213,836.00
30,000.00
1,286,250.00
758,586.00
139,000.00
430,900.00
430,900.00
252,000.00
252,000.00
4,863,426.00
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รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
8,047,860.00
8,047,860.00
5,955,000.00
860,000.00
1,310,000.00
3,595,000.00
190,000.00
1,042,900.00
1,042,900.00
486,470.00
486,470.00
15,532,230.00

งานบริการ
สาธารณสุขและ งานศูนย์บริการ
งานสาธารณสุขอื่น สาธารณสุข
450,000.00 600,000.00
450,000.00
600,000.00
37,500.00 190,900.00
37,500.00
190,900.00
487,500.00 790,900.00

รวม
8,047,860.00
8,047,860.00
7,005,000.00
2,360,000.00
3,595,000.00
190,000.00
1,271,300.00
1,271,300.00
486,470.00
486,470.00
16,810,630.00
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รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งานบริหาร
งานไฟฟ้า
งานบาบัด
ทั่วไปเกี่ยวกับ
และถนน
น้าเสีย
เคหะ
และชุมชน
-3,009,240.00
--3,009,240.00
2,092,000.00
400,000.00
-120,000.00
1,680,000.00
400,000.00
280,000.00
12,000.00
20,150,000.00 3,000,000.00
50,000.00 1,000,000.00
20,100,000.00 2,000,000.00
--

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
700,000.00
เงินอุดหนุน
700,000.00
รวม 25,251,240.00 3,700,000.00 400,000.00

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

รวม

----

3,009,240.00
3,009,240.00
4,242,000.00

1,750,000.00
-1,250,000.00 3,330,000.00
500,000.00
780,000.00
-12,000.00
1,200,000.00 24,350,000.00
1,200,000.00 2,250,000.00
22,100,000.00

-

-

700,000.00
700,000.00
2,950,000.00 32,301,240.00

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
---

1,685,000.00
-1,685,000.00
---------1,685,000.00
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รวม
---

1,685,000.00
-1,685,000.00
---------1,685,000.00

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

แผนงานการเกษตร
--200,000.00
-200,000.00
---------200,000.00

รวม
--200,000.00
-200,000.00
---------200,000.00

11
รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานกีฬาและ
งานศาสนาวัฒนธรรม
งบ
นันทนาการ
ท้องถิ่น
งบบุคลากร
-เงินเดือน (ฝุายประจา)
-งบดาเนินงาน
250,000.00
1,573,000.00
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
250,000.00
1,573,000.00
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
250,000.00
1,573,000.00

รวม
1,823,000.00
1,823,000.00
1,823,000.00

12
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
******************************
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2562 อาศั ย อ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลบางเลน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
127,948,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนเงิน 127,948,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม (บาท)
38,204,075.00
28,894,375.00
9,309,700.00
57,483,296.00
4,863,426.00
16,810,630.00
32,301,240.00
1,685,000.00
1,823,000.00
200,000.00
200,000.00
32,060,629.00
32,060,629.00
127,948,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการ
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีจดั เก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและขนสิ่งปฏิกลู
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานทีจ่ าหน่ายสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมโฆษณา
ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ค่าปรับอืน่ ๆ

ปี 2558

8,606,695.60
6,687,426.00
150,348.60
1,768,921.00
1,717,058.00
65,718.00
1,342,420.00
14,450.00
3,240.00
320.00
2,140.00
11,380.00

ปี 2559

14,285,205.00
11,619,095.50
137,494.50
2,528,615.00
1,958,313.00
41,516.00
1,583,720.00
32,100.00
3,970.00
270.00
1,820.00
9,860.00

ปี 2560

8,224,645.00
6,850,356.75
98,700.25
1,275,588.00
2,464,684.00
30,436.00
1,632,000.00
57,500.00
28,600.00
2,420.00
110.00
31,699.00
5,680.00

ปี 2561
ณ 31 ก.ค.61
8,281,323.70
6,667,738.50
108,103.20
1,505,482.00
2,054,641.00
72,585.00
1,413,440.00
28,700.00
24,300.00
3,600.00
120.00
5,850.00
3,540.00

ยอดต่าง (%)

95.25
72.07
94.09
90.73
94.23
71.75
81.00
90.00
60
58.50
70.8

ปี 2562

8,750,000.00
7,000,000.00
150,000.00
1,600,000.00
2,261,200.00
80,000.00
1,500,000.00
40,000.00
30,000.00
4,000.00
200.00
10,000.00
5,000.00
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ประมาณการ
รายการ
ค่าปรับผู้กระทาผิด กม.จราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
รายได้จากทรัพย์สนิ
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินทีม่ ผี ู้อทุ ิศให้
ค่าขายแบบแปลน (กองช่าง)
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รายได้จากทุน
ค่าจาหน่ายเศษของ

ปี 2558
39,950.00
189,500.00
34,100.00
6,020.00
1,380.00
6,440.00
805,261.15
805,261.15
1,001,242.56
161,500.00
180.00
839,562.56
-

ปี 2559
41,550.00
203,500.00
28,100.00
4,000.00
2,727.00
5,180.00
488,616.79
488,616.79
116,790.00
30.00
102,000.00
360.00
14,400.00
1,540.00
1,540.00

ปี 2560
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
13,650.00
21,660.00
21,660.00

ปี 2561
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค.61
148,300.00
82.39
173,536.00
86.77
177,000.00
88.50
0.00
2,000.00
50.00
590.00
59.00
1,080.00
54.00
1,175,537.23
0.00
1,175,537.23
81.07
143,500.00
32,000.00
64.00
0.00
111,500.00
83.85
2,030.00
2,030.00
8.83

ปี 2562
180,000.00
200,000.00
200,000.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
2,000.00
1,451,000.00
1,000.00
1,450,000.00
183,970.00
50,000.00
1,000.00
132,970.00
23,000.00
23,000.00
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ประมาณการ
รายการ
ภาษีจดั สรร
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. แผนฯ
ภาษีมลุ ค่าเพิม่ 1 ใน 9
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีคา่ ภาคหลวงแร่
ภาษีคา่ ภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีด่ นิ
ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไปดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอน
สนับสนุนการบริหาร อปท. ตามยุทธศาสตร์
การบริการสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
เงิ นอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ

เงินอุดหนุนสาหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครูผู้ดแู ลเด็ก
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน

ปี 2558
70,139,636.42
8,505,280.11
15,411,960.25
3,193,189.27
2,859,498.37
4,943,234.56
52,463.14
157,635.72
35,016,375.00
6,394,908.00
5,261,070.00
1,058,838.00
75,000.00
-

ปี 2559
61,587,183.12
8,823,142.41
16,887,140.01
2,637,808.28
2,862,175.61
604,790.29
6,157,898.25
99,840.18
81,231.09
23,433,157.00
20,442,412.00
4,317,083.00
81,654.00
13,272,700.00
1,449,600.00
195,000.00
60,000.00
390,495.00
75,400.00
182,520.00
417,960.00

ปี 2560
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
12,608,400.00
1,238,400.00
60,000.00
433,441.00
69,700.00
194,978.00
443,900.00

ปี 2561
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค.61
75,382,542.92
8,795,609.00
85.24
15,929,438.69
84.32
2,117,557.70
84.70
4,491.10
89.82
658,615.92
73.18
9,582,155.89
87.91
66,288.39
69.56
68,069.23
68.07
38,160,317.00
80.36
20,260,250.00
4,346,734.00
72.45
13,129,200.00
87.76
1,344,000.00
84.00
42,000.00
70.00
393,000.00
98.25
66,300.00
94.71
184,247.00
122.83
415,740.00
83.15

ปี 2562
91,198,830.00
10,318,850.00
18,892,150.00
2,500,000.00
5,000.00
900,000.00
10,900,000.00
95,300.00
100,000.00
47,487,530.00
24,080,000.00
6,000,000.00
14,960,000.00
1,600,000.00
60,000.00
400,000.00
70,000.00
150,000.00
500,000.00
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ประมาณการ
รายการ

ปี 2558

เงินอุดหนุนทัว่ ไปการดาเนินแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
เงินอุดหนุนทัว่ ไป- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

รวมรายรับ

88,664,801.73

ปี 2559
98,880,059.91

ปี 2560
118,987,962.32

ปี 2561
ยอดต่าง (%)
ณ 31 ก.ค.61
200,000.00
100
139,029.00
99.31
107,299,824.85
83.86

ปี 2562
200,000.00
140,000.00
127,948,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับ
รวมทั้งสิ้น
127,948,000.00
บาท
หมวดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
8,750,000.00
บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
7,000,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
150,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีปูาย
จานวน
1,600,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น
2,261,200.00
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม
2,261,200.00
บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน
80,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน
1,500,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
จานวน
4,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมจาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
จานวน
30,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ค่าธรรมเนียมโฆษณา
จานวน
200.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
จานวน
10,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน
200,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร
จานวน
5,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
จานวน
4,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน
1,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
11. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและขนสิ่งปฏิกูล จานวน
40,000.00
บาท
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
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12. ค่าปรับผู้กระทาผิด กม.จราจรทางบก
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
13. ค่าปรับการกระทาผิดสัญญา
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
14. ค่าปรับอื่นๆ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
15. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
จานวน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
1. ค่าขายแบบแปลน
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. เงินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน
หมวดรายได้จากทุน
1. ค่าจาหน่ายเศษของ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการใช้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ภาษีสุรา
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ภาษีสรรพสามิต
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จานวน
คาชี้แจง ประมาณการไว้คร่าวๆ
7. ภาษีจัดสรรอื่นๆ
จานวน

180,000.00

บาท

200,000.00

บาท

5,000.00

บาท

2,000.00

บาท

1,451,000.00
1,450,000.00

บาท
บาท

1,000.00
183,970.00
50,000.00

บาท
บาท
บาท

1,000.00

บาท

132,970.00

บาท

-

บาท

23,000.00

บาท

91,198,830.00
10,318,850.00

บาท
บาท

18,892,150.00

บาท

2,500,000.00

บาท

5,000.00

บาท

10,900,000.00

บาท

900,000.00

บาท

-

บาท
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8. ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
95,300.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
100,000.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จานวน
47,487,530.00
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
24,080,000.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
จานวน
6,000,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. สนับสนุนการบริหาร อปท. ตามยุทธศาสตร์ จานวน
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. การบริการสาธารณสุข
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
จานวน
14,960,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จานวน
1,600,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
6. เงินอุดหนุนสาหรับปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
7. เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
จานวน
60,000.00
คาชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
8. เงินอุดหนุนสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน
400,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
9. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน
70,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
10. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จานวน
150,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
11. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
จานวน
500,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12. เงินอุดหนุนทั่วไปการดาเนินแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน
200,000.00
คาชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
13. เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จานวน
140,000.00
คาชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

บาท
บาท
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามแผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. แผนงานการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
- งานบาบัดน้าเสีย
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
9. งบกลาง
ของ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตาบลบางเลน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (000111)
ตั้งไว้รวม
22,793,035.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
12,183,995.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)
ตั้งไว้
3,072,000.- บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)
ตั้งไว้
756,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นของนายกเทศมนตรี รองน ายกเทศมนตรี ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ย
ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 30,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 360,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน อัตรา 16,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 396,000.- บาท
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก (210200)
ตั้งไว้
240,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนให้ กั บ นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 8,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 96,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน อัตรา 6,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000.- บาท
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
ตั้งไว้
240,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น ค่าตอบแทนพิเ ศษให้ กั บนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตรา 8,000.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 96,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน อัตรา 6,000.- บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000.- บาท
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)
ตั้งไว้
216,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้กับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า ง
อื่ น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
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เทศบาลที่ ด ารงต าแหน่ ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) ดังนี้
- เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตรา 10,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 126,000.- บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตรา 7,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 90,000.- บาท
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210500) ตั้งไว้
1,620,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) รวมทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล อัตรา 16,500.- บาท/เดือน
เป็นเงิน 198,000.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาล อัตรา 13,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 162,000.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 คน อัตรา 10,500.- บาท/เดือน/คน
เป็นเงิน 1,260,000.- บาท
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
ตั้งไว้
9,111,995.- บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
ตั้งไว้
4,418,795.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 17 อัตรา
ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
1
อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2
อัตรา
- นิติกรปฏิบัติการ
1
อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
2
อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
1
อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
2
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
1
อัตรา
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2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้
182,400.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็น รายเดือนเท่ากับ อัตราเงิน ประจ า
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
2
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
2
อัตรา
2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
173,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 6 อัตรา ดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
1
อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (220400)
ตั้งไว้
186,960.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
2.5 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้รวม
3,906,840.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
3,150,840.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดย
ตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
จานวน 18 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3
อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2
อัตรา
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
1
อัตรา
- ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
2
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
7
อัตรา
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- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
756,000.- 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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
6
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)ตั้งไว้รวม
243,600.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
159,600.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตามต าแหน่ ง และกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 10 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
7
อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
84,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่มค่ าครองชี พชั่ว คราวของพนั กงานจ้างทั่ว ไป ตามตาแหน่ งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
6
อัตรา
- นักการภารโรง
1
อัตรา
งบดาเนินการ (530000)
รวม
9,606,040.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้รวม
1,070,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
ตั้งไว้
720,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้
700,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ.2557 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
- ค่าตอบแทนกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการหรือคณะกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 5)
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (310200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตาบลบางเลนและมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
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 ถือปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4 ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
50,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ค่าใช้สอย (532000)
รวม
5,816,040.- บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้
2,506,040.- บาท
2.1.1) ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการบอกรับ วารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ค่าบอกรับวารสาร หนังสื อทาง
วิชาการ ค่าบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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
ค่าชดเชยความเสียหาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.1.3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
1,010,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ปูายผ้า ปูายไม้อัด ปูาย
ฟิวเจอร์บอร์ด ปูายผ้าใบไวนิล ปูายเหล็ก แผ่นสติกเกอร์ แผ่นซีดีประชาสัมพันธ์ เทปวีดีโอ เทปตลับ รายงานหรือ
ปฏิทินสรุปผลปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบางเลน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางเลน
และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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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 ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.1.5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.1.6) ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์สาหรับผู้บริหาร
ตั้งไว้
236,040.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์สาหรับผู้บริหาร ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เป็นอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่ไม่รวมค่าจ้างพนักงานขับรถ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.1.7 ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในสานักงาน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และเดินสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
พร้อมทั้งติดตั้งภาพรวมระบบเครือข่ายและสารวจออกแบบภายในสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.1.8) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารต่ า งๆ เช่ น ค่ า ซั ก ฟอก ค่ า ระวางรถบรรทุ ก ค่ า จ้ างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ค่าจ้ างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาสูบน้า กาจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานทาของ ค่าตักสิ่ งปฏิกูล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
ตั้งไว้
1,055,000.- บาท
2.2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะศึกษาดูงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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2.2.2) ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่น
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข้อง การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ตั้งไว้
1,000,000.- 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 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และ พระราชบัญญัติกาหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้
2,055,000.- บาท
2.3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ
ที่มีสิทธิตามระเบี ยบฯ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.3.2) ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเขตตาบลบางเลน และตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง) อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
ค่า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง สภาผู้ แ ทนราษฎร และหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ ก ฎหมายก าหนด เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติ มถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
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2.3.3) โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรม และจริยธรรมของ
คณะผู้ บริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและผู้นาชุมช น ของ
เทศบาลตาบลบางเลน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ ฯลฯ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.3.4) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ การจัดตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีการทางศาสนา ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้
ประดับ ตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3.5) โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุล ยเดช การจัดตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้
ประดับ ตกแต่ง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน แก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3.6) โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ และยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.3.7) โครงการสายสัมพันธ์บ้าน วัด และประชาชน
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่ างบ้าน วัด และประชาชนให้มีความรัก ความ
สามั ค คี ปรองดองสมานฉั น ท์ กั น เพิ่ ม ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนา (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าซ่อมแซมบ ารุ งรักษาทรัพย์สิ นเพื่อให้ส ามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3. ค่าวัสดุ (533000)
รวม
1,400,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ ตรายาง หมึ ก ลบค าผิ ด กรรไก ร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้เป็นวัสดุสานักงาน
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟูา
สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสั ญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายาล้างห้องน้า
น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโต๊ะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน จาระบีน้ามันเครื่อง
น้ามันเบรก น้ากลั่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันให้แก่
เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ใน
พื้นที่ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิท รรศการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่ นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้
1,320,000.- บาท
4.1) ค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลบางเลน โดยพิ จ ารณาตามนโยบายประหยั ด พลั ง งานของรั ฐ บาล (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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4.2) ค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้
70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
5)
4.3) ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.4) ค่าไปรษณีย์ (340400)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์สาหรับสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (340500)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
963,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (541000)
ตั้งไว้รวม
963,000.- บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
643,000.- บาท
1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้
111,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน) บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียดดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 16,000.- บาท เป็นเงิน 48,000.- บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
4,300.- บาท เป็นเงิน 4,300.- บาท
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600.- บาท
เป็นเงิน 5,200.- บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 × 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom
4) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 7,500.- บาท
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท เป็น
เงิน 11,400.- บาท
6) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 3 ชุดๆ ละ 11,000.-บาท เป็น
เงิน 33,000.- บาท
7) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 3 ชุด ๆ ละ 700.- บาท เป็นเงิน 2,100.- บาท
1.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งไว้
31,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้น ฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลตาบลบางเลน) บัญชีครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
เป็นเงิน 16,000.- บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดจอ
ไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,) และ Bluetooth
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
เป็นเงิน 3,800.- บาท
3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000.-บาท
เป็นเงิน 11,000.- บาท
4) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด ๆ ละ 700.- บาท เป็นเงิน 700.- บาท
1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมระบบเครือข่ายสารสนเทศสาหรับติดตั้งภายในสานักงานเทศบาลตาบล
บางเลน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และชุดโปรแกรมต่าง ๆ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้น ฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)* จานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด
- ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จานวน 1 ตู้
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 3 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 15 ชุด
- อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จานวน 1 ชุด
- เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 3 kVA จานวน 1 เครื่อง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่ว ย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด
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- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 ชุด
2. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
1) จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
อื่น ๆ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
(แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
40,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้
40,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610600)ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
**************************************
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
รวม
20,000.- บาท
งบรายจ่ายอื่น (550000)
รวม
20,000.- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น (55100)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
- ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (510100)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตั้งไว้รวม
6,081,340.- บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้
4,279,740.- บาท
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา (522000)
ตั้งไว้
4,279,740.- บาท
1.1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
ตั้งไว้
2,055,660.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้
115,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.3) เงินประจาตาแหน่ง (220400)
ตั้งไว้
103,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
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1.4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา (220500)
ตั้งไว้
466,380.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
1.5) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้รวม
1,417,680.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
985,680.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดย
ตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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 ไปตามต าแหน่ ง และกรอบแผนอั ต ราก าลั ง
3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
1.6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ( 220700)
ตั้งไว้รวม
121,620.- บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้
73,620.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
1
อัตรา
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
48,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่มค่ าครองชี พชั่ว คราวของพนักงานจ้างทั่ว ไป ตามตาแหน่ งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
4
อัตรา
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งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
1,695,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้รวม
295,000.- บาท
1.1)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(310100)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่กฎหมายกาหนดให้เบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3) ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิ ทธิที่บุคคลพึงจะได้รั บ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523และ
ที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ.2554 และระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ย วกับ การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
510,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้รวม
350,000.- บาท
1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เข้าฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริห ารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบล
บางเลน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บรายได้ ด้านต่าง ๆ ของงาน
กองคลังเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3) ค่าถ่ายเอกสาร
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารต่างๆ เช่นถ่ายเอกสารโครงการแผนที่ภาษีโฉนดที่ดิน
และเอกสารอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้รวม
60,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรื อไปอบรมสั มมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้รวม
860,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ ตรายาง หมึ ก ลบค าผิ ด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่า งๆ อันใช้เป็นวัสดุสานักงาน
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน จาระบี น้ามันเครื่อง
น้ามันเบรก น้ากลั่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันให้แก่
เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุนมาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในพื้นที่ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัดนิทรรศการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.5) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
4.1) ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า บริ การโทรศั พท์ ที่ใ ช้ในการติด ต่อราชการกองคลั ง เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.2) ค่าไปรษณีย์ (340400)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในการจัดส่งประกาศเผยแพร่ ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ ใน
ราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
106,600.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (541000)
ตั้งไว้รวม
106,600.- บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
106,600.- บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สารวจ (411300)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ ใช้สาหรับวัดระยะทาง ความยาว ความสูง ช่อ งว่าง ความ
ลาดชัน และสาหรับคานวณพื้นที่และปริมาตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองคลัง เทศบาลตาบลบางเลน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
96,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุ ณลักษณะพื้น ฐานครุ ภั ณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) รายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)* จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000.- บาท เป็นเงิน 32,000.- บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) –
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าโดยอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
2.3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
2.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800.- บาท เป็นเงิน 7,600.- บาท
2.5 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ๆ ละ
11,000.- บาท เป็นเงิน 22,000.- บาท
*********************************
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ตั้งไว้รวม
9,309,700.- บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้
1,538,700.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ตั้งไว้
1,520,700.- บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
ตั้งไว้
541,920.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน
1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
อัตรา
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1
อัตรา
1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (220500)
ตั้งไว้
234,780.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือนตาม
ตาแหน่งและอัตราที่กาหนดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
1
อัตรา
1.5 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้รวม
648,000.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
648,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 6
อัตรา ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
6
อัตรา
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1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตั้งไว้รวม
72,000.- บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
72,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่มค่ าครองชี พชั่ว คราวของพนักงานจ้างทั่ว ไป ตามตาแหน่ งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 6 อัตรา ดังนี้
- พนักงานดับเพลิง
6
อัตรา
งบดาเนินการ (530000)
รวม
1,751,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
151,000.- บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ใน
กรณีมีความจาเป็นต้องสั่งใช้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามหนั งสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลต าบลบางเลน
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3 ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ค่าใช้สอย (532000)
รวม
1,300,000.- บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
2.1.1) โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
หรือค่าใช้จ่ ายในการให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการปูองกันหรือช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น เมื่อประสบ
สาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
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2.1.2) โครงการรณรงค์ป้องกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและระวังอัคคีภัยและสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.3) โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ
ตั้งไว้
250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดสาคัญ ต่าง ๆ เช่น ช่วง 7 วันอันตราย วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.4) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ ชุมชน และ
นิติบุคคลต่าง ๆ
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้ถัง
เคมีในการดับเพลิ ง การปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงงาน ชุมชน
โรงเรียน และนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.5) โครงการฝึกทบทวนศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกทบทวนศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.6) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล
ตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.1.7) โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้า ตะโกน โยน ยื่น สาหรับภาคประชาชน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้าและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4)
2.2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้รวม
300,000.- บาท
3.1) วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ หรืออื่น ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติงานด้านงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่เกิน 2 ชุดต่อคน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สารเคมีเติมถังดับเพลิง สารเคมีใช้ดับเพลิง หรือ
วัสดุประเภทวัสดุดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
6,020,000.- บาท
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (541000)
ตั้งไว้รวม
6,020,000.- บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (410200)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศคอมเพรสเซอร์สาหรับดับเพลิงช่วยหายใจ
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการจัดซื้อเครื่องอั ดส าหรั บแรงดั นสู ง 300 บาร์ขึ้นไป เคลื่ อ นย้ายได้
ขับเคลื่อนมอเตอร์เฟสเดียว เครื่องยนต์น้ามันเบนซิน จานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคาท้องตลาด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) บัญชี
ครุภัณฑ์)
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410200)
ตั้งไว้
120,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร รับ – ส่ง ชนิดมือถือ
ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร รับ – ส่ง ชนิดมือถือ ติดตามตัวขนาดกาลังส่งไม่เกิน
5 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์)
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
ตั้งไว้
5,500,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อรถอุปกรณ์กู้ภัย
ตั้งไว้
5,500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจั ดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟูาส่องสว่าง ขับเคลื่อน 4 ล้ อ พร้อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซล
ตอนท้ายหลัง ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยและไฟฟูาส่องสว่าง ตัว รถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
บัญชีครุภัณฑ์)
4. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็น
ต้ น ซึ่ ง ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ค่ า ซ่ อ ม บ า รุ ง ต า ม ป ก ติ ห รื อ ค่ า ซ่ อ ม ก ล า ง ( ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
**********************************
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
รวม
4,863,426.- บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้รวม
1,966,690.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
ตั้งไว้
1,966,690.- บาท
1.1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
ตั้งไว้
1,286,950.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิ นปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 4 อัตรา
ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1 อัตรา
- ครู
1 อัตรา
1.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้
20,400.- บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น เงิน เพิ่มต่า ง ๆ ของพนั กงานเทศบาล และเงิน เพิ่ม เป็นรายเดือนเท่ากั บอัตราเงิน ประจ า
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1 อัตรา
1.3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา
1.4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้รวม
579,600.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
363,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่าย
ทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน
2 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
216,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 2
อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
2 อัตรา
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1.5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตั้งไว้รวม
37,740.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
13,740.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตามต าแหน่ ง และกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 5) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป
2 อัตรา
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
2,213,836.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้รวม
30,000.- บาท
1.1) ค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ข้าราชการ
ครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ข้าราชการครู / พนักงานครู และบุ คลากรทางการศึกษา ลู กจ้างประจา ที่มีสิ ทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติ ต ามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 และ
ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิ น สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต ร พ.ศ. 2560 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
1,286,250.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้
170,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ค่าบอกรับวารสาร
หนังสือทางวิชาการ ค่าบริการจัดส่ง หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเข้า
ฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการบริห ารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบล
บางเลน ข้าราชการครู / พนั กงานครู และบุคลากรทางการศึก ษา ลู กจ้างประจา พนักงานจ้า งตามภารกิจและ
พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ค่าจ้างเหมาสูบน้า กาจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานทาของ ค่าตัก
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้รวม
1,066,250.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน ข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2) ค่าพาหนะนาเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนาเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางเลน ไปส่ง
ยังสถานพยาบาลกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้
328,250.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดการเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ดังนี้
3.1.1 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
220,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตาบลบางเลน
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3.1.2 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
ตั้งไว้
76,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่า จัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ตามมาตรฐานศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ กถือปฏิบัติตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
(แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3.1.4 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตั้งไว้
28,250.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน
ตั้งไว้
5,000.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
ตั้งไว้
5,000.- บาท
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตั้งไว้
7,500.- บาท
(อัตราคนละ 300 บาท/ปี)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งไว้
10,750.- บาท
(อัตราคนละ 430 บาท/ปี)
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดตกแต่งสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ของขวัญ การจัดการละเล่น ค่าอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม สาหรับเด็กและเยาวชนและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การจัดกิจกรรมทั้งที่เทศบาลตาบลบางเลนดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
5) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานทางการศึกษา
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของบุ คคลากรที่เกี่ย วข้อง เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
6) โครงการสานฝันวันสดใส
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานตามโครงการสานฝันวันสดใส เช่น จัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
7) โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์กินอย่างสร้างสรรค์เติบโตสมวัย
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งในการด าเนิน งานตามโครงการหนู น้อ ยมหั ศ จรรย์ กิ นอย่ า ง
สร้างสรรค์เติบโตสมวัย เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับ ค่าจัดทาสื่อมัลติมีเดีย
ภาพการ์ตูน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกผัก กิจกรรม Cooking กิจกรรม Bigbook กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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8) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวางระบบ การกาหนด
นโยบายวางแผน เพื่อพัฒนาหลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐาน ตามพันธกิจของสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
9) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษา
การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและสังคม การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่า อาหาร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
10) โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้จ่ ายที่เ กี่ยวข้องเผื่ อ ผลิ ต สื่ อนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ กปฐมวัย การจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม การผลิต สื่อการเรียน
เพื่อเพิ่มพัฒนาการสาหรับเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
11) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวั ย เพื่ อให้ เ ด็ก ปฐมวัย ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างเหมาะสม มีศั ก ยภาพตามวั ย โดยสามารถนามาปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
12) โครงการระบบดูแลนักเรียน
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการระบบดูแลนักเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรม Open House ส่งเสริมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
13) โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปูองกัน
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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
14) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย์ ประหยั ด อดออม ความสามั ค คี
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ความรับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน เช่นค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
15) โครงการ Junior Scout
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ Junior Scout เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ด้านระเบียบวินัย และทั กษะในการดารงชีวิตให้กับเด็ก
ปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
16) โครงการกิจกรรม 5 ส
ตั้งไว้
1,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กเล็กใน
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตาบลบางเลน รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้ อมให้ เป็นระเบียบ เช่น ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
17) โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน ปลูกฝังความรู้ในการอนุรั กษ์ธรรมชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
18) โครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการหนูน้อยรักการออมสอนน้องให้เก็บ เพื่อให้เด็ก
รู้จั กการวางแผนและมีวินั ย ในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
19) โครงการอบรมให้ความรู้สาหรับผู้ปกครองหลังการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการอบรมให้ ค วามรู้ ส าหรั บ ผู้ ป กครองห ลั ง
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
20) โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการดาเนิ นงานตามโครงการส่ งเสริม สุ ขภาพส าหรับ เด็ก ปฐมวัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 6)
21) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสริมสร้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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22) โครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเลคทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
23) โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าใช้จ่ า ยในการด าเนิ นงานตามโครงการเด็ก ปฐมวั ยใส่ ใ จภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
24) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริมรักการอ่านและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
25) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
8,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง และเป็นการวางรากฐานความประหยัด และรู้จักประมาณตน รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มี โดยการนาสิ่งที่มีใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ เช่น การปลูกผัก การทาอาหารจากพื ชผักในท้องถิ่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องรายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
26) กิจกรรมเรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติ
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้ของศิลปินแห่งชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้รวม
758,586.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วัส ดุ ส านั ก งานต่ าง ๆ เช่ น กระดาษ ปากกา ดิน สอ ตรายาง หมึ ก ลบค าผิ ด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เครื่ อ งเย็บ กระดาษ เครื่ องคานวณเลข วัส ดุสิ้ นเปลื องต่า ง ๆ อัน ใช้ เป็ น วั ส ดุ
สานักงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบล บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (320200)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟูา
สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลับสายไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายาล้าง
ห้องน้ า น้ายาล้ างจาน ผงซักฟอก กระดาษทิช ชู ถุงดา แก้วกระดาษ จาน ช้อน ผ้ายางปูโ ต๊ะ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.4.) ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)
ตั้งไว้
219,586.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3.5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้
144,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน จารบี
น้ามัน เครื่ อง น้ ากลั่ น ฯลฯ ส าหรับ ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในราชการกองการศึ กษา โดยพิจารณาตามนโยบาย
ประหยั ดพลั งงานของรั ฐ บาล (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.6) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่ นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้รวม
139,000.- บาท
4.1) ค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
84,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อันอยู่ ในความดูแล
ของกองการศึกษา โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.2) ค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลบางเลน หรือสถานที่อันอยู่ในความ
ดูแลของกองการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 5)
4.3) ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในราชการกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.4) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
ตั้งไว้
16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ที่ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 5)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
430,900.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
430,900.- บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
ตั้งไว้
93,000.- บาท
1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 4 ใบ
ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าตู้เหล็กเก็บ เอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด 2 บาน จานวน 4 ใบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการจัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) เครื่องโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง
ตั้ ง ไว้
2,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการหรือติดต่อราชการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน หรือกองการศึกษา จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3) โต๊ะขาวอเนกประสงค์และเก้าอี้
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาวอเนกประสงค์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 )
1.4) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
ตั้งไว้
13,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ แบบมีพนักพิง เบาะหนัง ชนิดมีล้อจานวน 4 ชุด
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกองการศึกษา จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.5) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
ตั้งไว้
8,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ระบาย
อากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลนและภายในกองการศึกษา โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (410200)
ตั้งไว้
45,000.- บาท
2.1) โต๊ะและเก้าอี้เด็กนักเรียน
ตั้งไว้
45,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน จัดซื้อให้
เพียงพอตามจานวนเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
บัญชีครุภัณฑ์)
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
92,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พ ร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) รายละเอียด ดังนี้
3.1) เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ งานส านั กงาน (จอขนาดไม่น้ อยกว่ า 19 นิ้ว ) จานวน 2 เครื่อ ง
เครื่องละ 16,000.- บาท เป็นเงิน 32,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
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หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
3.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท เป็นเงิน 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
3.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
เป็นเงิน 17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
3.4) เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกกว่า 800 VA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท
เป็นเงิน 7,600.- บาท
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3.6) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุดๆ ละ 11,000.- บาท
เป็นเงิน 22,000.- บาท
3.7) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 2 ชุด ๆ ละ ราคา 700 บาท เป็นเงิน 1,400.- บาท
4. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็น
ต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้รวม
252,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้รวม
252,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
- เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น อาหารกลางวั น โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ตั้งไว้
252,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้ แก่ โรงเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน จ านวน 1 โรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด ศรี ร าษฎร์ (อเนกนาครราษฎร์ บ ารุ ง ) ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
*************************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
ตั้งไว้รวม
15,532,230.- บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้รวม
8,047,860.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
ตั้งไว้
8,047,860.- บาท
1.1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้
1,119,840.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี โดยตั้งจ่าย
ทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 7
อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชานาญการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
อัตรา
1.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว้
120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจา
ตาแหน่ง โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน และจ่ายเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
(พตส.) ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตาบลบางเลน พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
อัตรา
1.3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
67,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
1
อัตรา
1.4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220500)
ตั้งไว้รวม
6,060,000.- บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
2,160,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตามต าแหน่ ง และกรอบแผนอั ต ราก าลั ง
3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 14 อัตรา ดังนี้
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- ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานประจาเรือยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
9
อัตรา
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
3,900,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12
เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 36
อัตรา ดังนี้
- คนงานประจารถบรรทุกขยะ
จานวน
36
อัตรา
1.5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้รวม
680,820.- บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
248,820.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 13 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานประจาเรือยนต์
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จานวน
9
อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้
432,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่มค่ าครองชี พชั่ว คราวของพนักงานจ้างทั่ว ไป ตามตาแหน่ งและกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายทั้ง 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5) จานวน 36 อัตรา ดังนี้
- คนงานประจารถบรรทุกขยะ
จานวน
36
อัตรา
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
5,955,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้รวม
860,000.- บาท1.1)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(310300) ตั้งไว้
800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นเดือน ครั้งคราว หรือในกรณีเร่งด่วน
นอกเวลาราชการ ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งไม่มีบ้านพักของทางราชการให้พักอาศัย โดยให้เบิกได้
ตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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1.3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกได้ ถือปฏิบัติ ต ามพระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ย วกับ การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
1,310,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้
260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าบอกรับวารสาร และสิ่งพิมพ์
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ รวมทั้งจ่าย เป็นค่าจ้าง
เข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลน ของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
627 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท าปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการรั ก ษาความสะอาด และกิ จ กรรม
ต่ า ง ๆ 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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทาของ ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่ารับใช้สินไหมทดแทน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้รวม
50,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้
1,000,000.- 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
(รถดู ด -ล้ า งท่ อ ระบายน้ า) รถดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล (รถดู ด ส้ ว ม) รถจั ก รยานปั่ น 3 ล้ อ (ซาเล้ ง ) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่ องปริ้ น เตอร์ เครื่ องพ่น หมอกควัน เครื่องตัดหญ้าฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3. ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้รวม
3,595,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ ตรายาง หมึ ก ลบค าผิ ด กรรไกร
มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผงหมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้เป็น วัสดุสานักงาน
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ ปลั๊ก -ไฟฟูา
สวิตช์ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสั ญญาณเตือนภัย ตลับ สายไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้
300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายา ถูพื้น น้ายาล้างห้องน้า
น้ ายาล้ า งจาน ผงซั ก ฟอก กระดาษทิ ช ชู ถุ ง ด า แก้ ว กระดาษ จานช้ อ น ผ้ า ยางปู โ ต๊ ะ ฯลฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญญัติรั กษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 627
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.4) วัสดุก่อสร้าง (330600)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัด ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ค้อน ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สาหรับใช้ในงานภารกิจและความรับผิดชอบองกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
ตั้งไว้
800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้
2,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน จาระบี น้ามันเครื่อง
น้ามันเบรก น้ากลั่น ฯลฯ เพื่อดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันให้แก่
เครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่ น ที่ประสานงานเพื่อสนับสนุน มาปฏิบัติงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3.7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (330900)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในภารกิจศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว.2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.8) วัสดุการเกษตร (331000)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและกาจัดวัชพืช ศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย ถัง
ผสมปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า และพันธุ์พืช วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ
พลาสติก สปริงเกอร์ ใบมีดตัดหญ้า เอ็นตั ดหญ้า หน้ากากปูองกันแมลงและแก๊สพิษ มีดชนิดต่างๆ กรรไกรชนิด
ต่างๆ เชือก จอบ เสียม พลั่ว เครื่องดักแมลง อวน ตาข่าย สวิงชนิดต่างๆ ชะแลง สายยาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพถ่าย และบอร์ดขาตั้งจัด นิทรรศการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
มกราคม 2561 และหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 627 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.10) วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ เ ครื่ อ งแต่ ง กายเกี่ ย วกั บ งาน สาธารณสุ ข เช่ น ผ้ า คาดจมู ก หน้ า กาก
รองเท้าบู๊ท และรองเท้าชนิดต่าง ๆ ชุดสาหรับปฏิบัติงาน หมวกชนิดต่างๆ ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.11) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นรองเมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณ ฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.12) วัสดุอื่น ๆ (331700)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ส าหรั บ ใช้ ใ นภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบของกองสาธารณสุ ข แล ะ
สิ่งแวดล้อม ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล บาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4. ค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้รวม
190,000.- บาท
4.1 ค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตาบล บาง
เลน ห้องงานฟื้น ฟูสุ ขภาพ และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดู แลของเทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตาม
นโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.2 ค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความดูแลของ
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เทศบาลตาบลบางเลน โดยพิจารณาตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.3 ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน และสถานที่อื่น ๆ อันอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
1,042,900.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
1,042,900.- บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้รวม
42,900.- บาท
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ตั้งไว้
42,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียดดังนี้
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานสานักงาน
ราคา 17,000.- บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน
(4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920× 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และBluetooth
1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ราคา 7,900.- บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800×1,200 dpi หรือ 1,200×4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้า ต่อนาที (ppm)
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หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา- สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×2,400 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสี และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
1.3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500.- บาท
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800.- บาทต่อชุด
1.5) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000.- บาทต่อชุด
1.6) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700.- บาทต่อชุด
2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย, แบบคอนเทนเนอร์) เรือบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งโสโครกฯ(รถดูด-ล้าง
ท่อระบายน้า) รถดูดสิ่งปฏิกูลฯ (รถดูดส้วม) เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บารุงตามปกติหรือค่าซ่ อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5) หมายเหตุ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือซ่อมกลาง
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งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้รวม
486,470.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้รวม
486,470.- บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้
486,470.- บาท
1) เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตามโครงการดูแลสุขภาพชุมชน
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการบริการด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่าดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 10 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 (ยกเว้น หมู่ที่ 5)
หมู่บ้านละ 15,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 75 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562 (รายการเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
ยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561) หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
2) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่าจัดทา
โครงการตามระราชดาริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลบาง
เลน จานวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 3 โครงการโดยให้มี
การขับเคลื่อน โครงการตามพระราชดาริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย (ตัวอย่างโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่ า ต้านภัยมะเร็ง) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งละยั่งยืน) หรือหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561
– 2564 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
3) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตั้งไว้
60,480.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวิสัยทัศน์จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2562 และ
มีเปูาประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นและประเมิน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน ตามหลักเกณฑ์สร้างพื้ นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท.0810.5/1042
ลงวั น ที่ 10
เมษายน 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบลบางเลน

104

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
4) เงิน อุด หนุน สาหรั บโครงการสัต ว์ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษสุนั ขบ้ า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตั้งไว้
75,990.- บาท
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ใน
การฉีด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาม หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุ ด 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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
****************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตั้งไว้รวม
487,500.- บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม
450,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
450,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนาสุขภาพ
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อจัดหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
และแกนนาสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลบางเลน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด ท าเอกสาร แผ่ น พั บ ให้ ค วามรู้ ค่ า จั ด ท าปู า ย ไวนิ ล /อิ ง ค์ เ จท ค่ า จั ด ท าปู า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3)
2) โครงการท้องถิ่นนนท์ชุมชนสีเขียวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตาบลบางเลน
(หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11) ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ใน
การดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกาเนิดสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขต
เทศบาลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ค ณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อยาคุมกาเนิด ไซ
ริงค์ เข็มฉีดยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสารคู่มือและแผ่นพับ
ให้ความรู้ ค่าจัดทาปูายอิงค์เจท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์ว ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีของหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท.
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่
3)
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37,500.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม
37,500.- บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้
22,500.- บาท
1.1 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
ตั้งไว้
5,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท เพื่อใส่แบบฟอร์มเช่น คา
ร้องขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใบคาร้องทั่วไป ใบคาร้องขอดูดสิ่งปฏิกูล แบบใบลา
ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ในโครงการสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและบริการ
สาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์สานั กงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 โต๊ะทางานแบบ 5 ลิ้นชัก
ตั้งไว้
6,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโต๊ะทางานแบบ 5 ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมบรรจุใหม่ ใช้ในการปฏิบัติงานและอื่นๆ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะ
เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3 เก้าอี้ผู้บริหาร
ตั้งไว้
6,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สาหรับผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตัว เพื่อชดเชย
เก้าอี้ตัวเดิมซึ่งชารุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้ในขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหา
ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆตามอ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ ใช้ ใ นส านั ก งานและบริ ก ารสาธารณะ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4 เก้าอี้สานักงาน
ตั้งไว้
4,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตัว เพื่อชดเชย
เก้าอี้ตัวเดิมซึ่งชารุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้ในขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหา
ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆตามอ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ ใช้ ใ นส านั ก งานและบริ ก ารสาธารณะ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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15,000.- บาท

2.1 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
ตั้งไว้
15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บวัคซีนที่ใช้ในการฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและอื่นๆ โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ในโครงการสนับสนุน
การบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงาน
และบริการสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
************************************
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
ตั้งไว้รวม
790,900.- บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม
600,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
600,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการบางเลนรักษ์สุขภาพเคลื่อนที่
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และวัสดุการแพทย์ เช่น สาลี แอลกอฮอล์ และวัสดุอื่น
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ค่ า ตอบแทนพยาบาลวิ ช าชี พ ค่ า จั ด ท าเอกสารแผ่ น พั บ ค่ า จั ด ท าปูา ยไวนิ ล ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า
เครื่องตรวจเจาะเลือดเบาหวาน ไขมัน ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ค่า strip 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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยเป็นการปูองกันโรค
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
ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลาหางนกยูง ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป อสม. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับ
ให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
190,900.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
190,900.- บาท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
165,000.- บาท
1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ตั้งไว้
165,000.- บาท
1.1.1) ชนิดมือถือขนาด 5 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท รวม 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดซื้อจัดจ้ างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว
2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการดาเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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1.1.2) ชนิดประจาที่ ขนาด 40 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ร ะบบ VHF/FM
ชนิ ด ประจ าที่ ขนาด 40 วั ต ต์ ให้ แ ก่
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลบางเลน โดยจัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ใน
โครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆตามอานาจหน้าที่
เพื่อใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว 2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.1.3) อุปกรณ์ที่เป็น ครุภัณฑ์และเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องรับส่ งวิทยุ เช่น เสาอากาศ ไดโพล
ขารับไดโพล สายนาสัญญาณ ขั้วต่อ หม้อแปลง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์และเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องรับส่งวิทยุ เช่น เสาอากาศ
ไดโพล ขารับไดโพล สายนาสัญญาณ ขั้วต่อ หม้อแปลง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตาบลบางเลน โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ) ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์ สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้รวม
25,900.- บาท
2.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ตั้งไว้
25,900 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานเป็นเวร
ตลอด 24 ชม. จึงมีความจาเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก 1 ตัว เพื่อใช้สลับกันเวลาอยู่เวร เพื่อปูองกันไม่ให้
เครื่องปรับอากาศตัวเดิมทางานหนักจนเกินไป และจะเสื่อมสภาพเร็ว โดยจัดซื้อขนาด 15,000 บีทียู โดยจัดซื้อจัด
จ้างตามบัญชีครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนงานต่าง
ๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ เพื่อใช้ในสานักงานและบริการสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ฯลฯ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 การส่งเสริมการดาเนินงานและ
บริหารและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตั้งไว้รวม
25,251,240.- บาท
งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้รวม
3,009,240.- บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
ตั้งไว้รวม
3,009,240.- บาท
1.1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
ตั้งไว้
1,665,240.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง
1
อัตรา
- หน.ฝุายแบบแผนและก่อสร้างฯ
1
อัตรา
- วิศวกรโยธา
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
1
อัตรา
- นายช่างโยธาชานาญงาน
1
อัตรา
- นายช่างเขียนแบบ
1
อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาล (220200)
ตั้งไว้
115,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็น รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง จานวน 5,600.-บาท ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
85,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารให้กับผู้อานวยการกองช่าง (ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท) และ
ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา (220400)
ตั้งไว้
451,740.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
1
อัตรา
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างให้ กับ ลู ก จ้า งประจ าพร้อ มเงิน ปรั บปรุง ค่า จ้า งประจ าตามตาแหน่ง และกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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1.5) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้รวม
615,960.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
1.5.1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
ตั้งไว้
399,960.- บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
1
อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบาง
เลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.5.2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ตั้งไว้
216,000.- บาท
- คนงานทั่วไป
2
อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตามตาแหน่งและกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี พนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลบาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 5)
1.6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตั้งไว้รวม
75,900.- บาท
1.6.1) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
51,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.6.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้
24,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
2,092,000.- บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้รวม
120,000.- บาท
1.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)
- ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2) ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลบางเลน ซึ่งไม่มีบ้านพักของทาง
ราชการให้พักอาศัยให้เบิกค่าตอบแทนนี้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามสิทธิที่บุคคลพึงจะได้รับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
ตั้งไว้
80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ค่าบารุงการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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2. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
1,680,000.- บาท
2.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว้รวม
1,440,000.- บาท
1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิ ดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับ การอบรมต่าง ๆ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3) ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบแปลน ค่าถ่ายเอกสารและพิ มพ์เขียวต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานของ
เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4) ค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
900,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับผู้ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางเลนที่ต้องใช้
ความประณี ต ความช านาญ ฯลฯ ให้ มี ค วามเหมาะสม และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน ปรากฏตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
5) ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาปูายตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้รวม
40,000.- บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลตาบลบางเลน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯล ฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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3. ค่าวัสดุ (53300)
ตั้งไว้รวม
280,000.- บาท
3.1) วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง หมึกลบ
คาผิด ลูกแม็ก กรรไกร มีดคัตเตอร์ ตลับชาด เครื่องเหลาดินสอ คลิปดา ตะกร้า ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ผง
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษไขเครื่องอัดสาเนาดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ส่วน
ท้องถิ่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคานวณเลข วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อันใช้เป็นอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา เบรกเกอร์ ลาโพง
หลอดไฟ รีซิสเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.3) วัสดุก่อสร้าง (330600)
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ค้อน ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ซึ่งตั้งจ่ายเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลบางเลน รวมทั้งสนับสนุนน้ามันในการลอกคลอง ท่อระบายน้าในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน และสนับสนุนน้ามันให้กับผู้นาชุมชนในการนามวลชนเข้าร่วมงานพิธีต่า ง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสติ๊ กเกอร์ แผ่น
โฟม ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ เทปบันทึกเสียง ผ้าดิบสาหรับเขียนปูา ย รวมทั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบางเลน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
3.7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม หมึกพิมพ์
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้รวม
12,000.- บาท
4.1) ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) อันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
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งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
20,150,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (541000)
ตั้งไว้รวม
20,150,000.- บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
50,000.- บาท
1. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อ ม(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
20,100,000.- บาท
2. ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (420900)
ตั้งไว้
20,100,000.- บาท
2.1. ค่าตกแต่งภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางเลน (หลังใหม่)
ตั้งไว้
20,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสานักงานให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2. ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างสาหรับผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล
ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตั้งไว้รวม
3,700,000.- บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้
3,000,000.- บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
ประเภทบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(411800)ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่
มีวงเงินมากกว่า 5,000.- บาท เช่น ค่าปรับปรุงถนน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ตั้งไว้
2,000,000.- บาท
ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (420900)
ตั้งไว้
2,000,000.- บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดไฟ
LED) ในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ (ปรับเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัด
ไฟ LED) ในเขตพื้นที่ตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
(แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้รวม
700,000.- บาท
เงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้รวม
700,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)
ตั้งไว้รวม
700,000.- บาท
1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ฯ ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตประปานครหลวงที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ตั้งไว้รวม
2,950,000.- บาท
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
1,750,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
1,250,000.- บาท
1.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
1) โครงการค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตาบลบางเลนให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอย อุจจาระและสิ่งปฏิกูล ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2) โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัด
สะอาด
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าห้องประชุม ค่าจั ดทาปู ายไวนิล ประชาสั มพันธ์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าจัดทาเอกสารแผ่ นพับให้ ความรู้ ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด เช่น เข่ง ไม้กวาด มีด เสียม พลั่ว
ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ด้าน
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบางเลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
3) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนตาบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี :
จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าห้องประชุม ค่าจัดทาปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้
ในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลน
กาหนด หรือตามหนังสือสั่งการต่างๆจากอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายรัฐบาลกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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2. หมวดค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้
500,000.- บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
500,000.- บาท
2.1) จัดซื้อถังรองรับขยะ
ตั้งไว้
500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ซื้อถังขยะแบบมาตรฐาน ขนาด 120 ลิตร แบบมีฝาปิดและ มีล้อ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม
1,200,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้รวม
1,200,000.- บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ในการปฏิบัติงานราชการ
และกิจกรรมต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นรถยนต์บรรทุกแบบปิกอัพ 4 ประตู มีหลังคายกสู ง
ด้านหลัง ติดตั้งแอร์ มีที่นั่ งแบบรถสองแถวสามารถพับเก็บได้ พร้อมทั้งมีกระบะเปิด - ปิดได้ (รายละเอียดของ
คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคากลางของคณะกรรมการของเทศบาลตาบลบางเลน) โดยจัดซื้ อตามราคา
ท้องถิ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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งานบาบัดน้าเสีย (00245)
ตั้งไว้รวม
400,000.- บาท
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
400,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
400,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลาคลองสวยใส ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด
ตั้งไว้
400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ศึกษาดูงาน ค่าจัดทาเอกสารแผ่น พับ ค่าจัดทาปูายอิงท์เจท ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าจัดซื้อสาร EM ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการจัดกิจกรรมน้าดีด้วย EM ช่วยคลอง
สวยด้วยชุมชนบาบัดน้าเสียในลาคลองสาธารณะ และแหล่งระบายน้าเสียจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตาบลบาง
เลน ฯ ล ฯ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย เพื่อควบคุมการกาจัดขยะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (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
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบล บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 2)
*********************************
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตั้งไว้รวม
1,685,000.- บาท
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
1,685,000.- บาท
ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้รวม
1,685,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1.1) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบล
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบล เพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาล
ตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.2) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ต่าง ๆ
ในตาบลบางเลน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/บารุงสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ตั้งไว้
600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ เทศบาลเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
บริการด้านการชาระภาษี การบริการสาธารณสุข ใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4) โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตาบลบางเลน ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่ มศักยภาพให้กับกลุ่ มสตรีเทศบาลตาบลบางเลน และ
จัดการฝึกอบรมอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึก อบรมโดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.5) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ เช่น
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายต่าง ๆ การฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นา
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561
– 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1 )
1.6) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบล
บางเลน เพื่อดาเนินการช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในเบื้องต้น ให้พ้นจากปัญหาที่ประสบ
อยู่และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ ของผู้พิการทุพลภาพ และขาดแคลนไร้ที่พึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สานักปลัดเทศบาล
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1.7) โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล
บางเลน เพื่อสานสัมพันธ์รักอบอุ่นให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเข้าอกเข้าใจมีความรักให้กันมากขึ้น ฝึกให้ครอบครัว
รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชน และใช้จ่ายเป็นค่ าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนกับการมีส่วนร่วมใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วารสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 เทศบาลตาบลบางเลนยุทธศาสตร์
ที่ 4)
1.9) โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เพื่อสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ อาชีพต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปและคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.10) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การจัด
ฝึกอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด ตามหนังสือสั่งการ
ด่วนมาก ที่ นบ 0023. 10/ ว 1873 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.11) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสรรค์พื้นที่เยาวชนตาบลบางเลน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทาตามแนวความคิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ นบ 0023.10/ว 1873 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามที่เทศบาลตาบล
บางเลนก าหนดท้ อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561–2564
เทศบาลต าบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.12) โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของสภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ทาให้ชุมชนสภา
องค์กรเข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สานักปลัดเทศบาล
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ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนดท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.13) โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดนนทบุรี
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อพัฒ นาให้
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม วัฒนธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความเข้มแข็งในท้องถิ่น โดยเน้น ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.14) โครงการฝึกอาชีพการทาขนมทองหยอด ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาขนมทองหยอด ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในพิ ธี เปิ ด -ปิ ด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัส ดุอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โ ครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
1.15) โครงการฝึกอาชีพการทาขนมฝอยทอง ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาขนมฝอยทอง ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในพิ ธี เปิ ด -ปิ ด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัส ดุอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โ ครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
1.16) โครงการฝึกอาชีพการทาขนมเม็ดขนุน ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทาขนมเม็ดขนุน ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในพิ ธี เปิ ด -ปิ ด การอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัส ดุอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โ ครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แก้ไข เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
1.17) โครงการฝึกอาชีพการทากระเป๋าผ้า
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทากระเป๋าผ้า ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่ าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
1.18) โครงการฝึกอาชีพการทาพวงกุญแจ
ตั้งไว้
25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอาชีพการทากระเป๋าผ้า ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด การอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
(แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
**************************
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ตั้งไว้รวม
250,000.- บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม
250,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย
ตั้งไว้รวม
250,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. 2562
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดกีฬาเชื่อมความสามั คคีและต้านภัยยาเสพติดภายใน
องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ระหว่างประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นาชุมชนตาบลบางเลน และ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ให้ มี ค วามสนใจในด้ า นกี ฬ า และท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ภ ายในองค์ ก รและระหว่ า งองค์ ก ร
รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2) โครงการสันนิบาตเทศบาล
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ใช้ จ่ ายตามโครงการสั นนิ บาตเทศบาล เพื่ อเชื่ อมความสามัค คีในหมู่ พนัก งาน
เทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารภายในองค์กรและระหว่างเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีสาหรับเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
น้ าดื่ม และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3) โครงการมหกรรมกีฬามวลชนแชลเลนจ์เดย์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นาชุมชนตาบลบางเลน และประชาชนในตาบลบางเลน มีส่วนร่ วมในมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
แชลเลนจ์เดย์ ได้ทากิจ กรรมออกกาลั งกาย ตลอดจนสนับสนุนให้ รู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ เป็นค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการกีฬาสัมพันธ์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน และการรักการออกกาลั งกาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
5) โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
ประจาปี 2562
ตั้งไว้
20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด ประจาปี
2562 รายละเอียดโครงตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
6) โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกีฬานันทนาการ สร้างความรู้รักสามัคคีของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตั้งไว้รวม
1,573,000.- บาท
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้รวม
1,573,000.- บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
1,573,000.- บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา
ตั้งไว้
150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม วันเข้าพรรษา การ
จัดตกแต่งสถานที่จัดพิธีการตามประเพณีนิยม ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ/ที่ระลึก การทาบุญเลี้ยงพระ การ
ถวายปัจจัยไทยทาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน การจัดทารถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
เข้าพรรษา ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
2) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ตั้งไว้
350,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วม การจัดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ การจัดตกแต่งสถานที่
จัดงานพิธีการตามประเพณีนิยม การทาบุญเลี้ยงพระ การถวายปัจจัยไทยทาน การจัดการละเล่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการซื้อดอกไม้ ธูป เทียน และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ รายละเอียด
โครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
3) โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายการจัดตกแต่งสถานที่จัด
พิธีการตามประเพณีนิยม การทาบุญเลี้ยงพระ การถวายปัจจัยไทยทาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิ จกรรม ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง เสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เป็นการจัดตกแต่ง สถานที่
ค่าปูายโฆษณา ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียด
โครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
5) โครงการปลูกจิตสานึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา ตั้งไว้
10,000.- บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลู กจิตส านึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา เป็นการจัดตกแต่ง
สถานที่ ค่าปูายโฆษณา ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ กองการศึกษา
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6) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งไว้
30,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยตามโครงการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น การส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะดนตรี ไ ทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดง การละเล่น ขนมหวาน อาหารของเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
สืบไป ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561
– 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
7) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง จ่ายเป็น
ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ค่าวัสดุตกแต่งกระทง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่ามหรสพและการแสดง ค่า
กระแสไฟฟูาและประดับตกแต่งไฟฟูา ค่าเช่ าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก ค่าเงิน
รางวัลการประกวดและถ้วยรางวัล ค่าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่อง แต่งกาย แต่งหน้าทาผมผู้เชิญรางวัลบน
เวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ รายละเอียดโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
8) โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยตามโครงการอนุรั ก ษ์ค วามเป็ นไทย เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ก มี ค วามรัก และ
ตระหนัก ถึงความเป็นไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาล
ตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 6)
9) โครงการวิถีพุทธ
ตั้งไว้
3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิถีพุทธ เพื่อปลุกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เด็ก และให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสาและรู้จักทานุบารุงศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564)
เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6)
10) โครงการส่งเสริมความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้
เด็กได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่เทศบาลตาบลบางเลนกาหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒ นาสี่ ปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2564) เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไ ข เพิ่มเติมหรือ เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 6)
***************************
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00322)
ตั้งไว้รวม
200,000.- บาท
งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
200,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. โครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
ตั้งไว้
200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น หรือพันธุ์พืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุ์พืช จอบ เสียบ มีด วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์
ที่ 2)
**************************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
*********************************
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 127,948,000.- บาท รายจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)
รวม
32,060,629.- บาท
1.หมวดรายจ่ายงบกลาง (510000)
รวม
29,198,406.- บาท
1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น (110100)
ตั้งไว้
4,402,524.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น จากการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.-บาท และชาระเงินต้นทุกปีเป็นจานวนเงิน 4,402,524.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/5614 ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลต าบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบี้ย (110200)
ตั้งไว้
1,341,772.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ จากการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน เป็นจานวนเงิน 49,000,000.- บาท และชาระดอกเบี้ยทุกปีเป็นจานวนเงิน 1,341,772.บาท (ตามสัญญาที่ระบุไว้ในแต่ละปี) ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/5614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอกู้
เงิน ทุน ส่ ง เสริ มกิ จ การเทศบาล (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.3 ประเภทเงินสบทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้
619,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนั กงานจ้างของเทศบาลตาบลบางเลนให้องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ตั้งงบประมาณเพื่อส่ งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหั ก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา (110700)
ตั้งไว้
19,000,000.- บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สู งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตาบลบางเลนไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)
ตั้งไว้
2,064,000.- บาท
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความ
จานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตาบลบางเลนแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
ตั้งไว้
60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่ส ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รั บอนุมัติจาก
ผู้บริห าร ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ข้อ 17 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561 –
2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.7 ประเภทเงินสารองจ่าย (111000)
ตั้งไว้
1,000,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีส าธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ตามอานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ ถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลั กเกณฑ์ หรือหนังสือสั่ งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)
รวม
661,110.- บาท
1.8.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งไว้
370,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ อง การกาหนดหลั กเกณฑ์เพื่อสนับ สนุนให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบล
บางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 3)
1.8.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตั้งไว้
75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางเลน ตามมติ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 1)
1.8.3 เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้
166,110.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โดยคานวณในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่
ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1/6 ของงบประมาณรายรับ
ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000.-บาท (99,464,622.32X0.00167= 166,110.-) ดังนั้น จึงตั้งไว้ 131,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
1.8.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรที่จ่ายจากค่าปรับที่ได้รับจากผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติจราจร
ทางบกพ.ศ. 2522 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก) ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น ปูายเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟ แผงกั้น กรวย
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เทศบาลตาบลบางเลน

ยาง ทาสี ตีเส้ นจราจรตามจุ ดต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564
เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.9 เงินช่วยพิเศษ (111200)
ตั้งไว้
50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2. หมวดบาเหน็จ/ บานาญ
รวม
2,862,223.- บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100)
ตั้งไว้
2,502,223.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยเทศบาลให้คานวณ
ในอัตราร้อยละ 2 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็ จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน ยุทธศาสตร์ที่ 5)
2.2 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
360,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เทศบาลตาบลบางเลน (แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5)
*********************************
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งบ
งบกลาง

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แผนงาน
หมวด
ประเภท
งบกลาง
การพาณิชย์
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
619,000.ค่าชาระหนี้เงินต้น
4,402,524.ค่าชาระดอกเบี้ย
1,341,772.รายจ่ายตามข้อผูกพัน
661,110.เงินสารองจ่าย
1,000,000.บาเหน็จ/บานาญ
2,862,333.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19,000,000.เบี้ยยังชีพผู้พิการ
2,064,000.เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
60,000.เงินช่วยพิเศษ
50,000.เงินเดือน
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
26,412,345.เงินเพิ่มประจาตาแหน่ง
2,297,880.เงินค่าตอบแทน
2,316,000.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
880,000.ค่าเบี้ยประชุม
10,000.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
980,000.ค่าเช่าบ้าน
406,000.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
250,000.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
5,976,040.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1,055,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
9,429,250.รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
1,850,000.-

รวม
619,000.4,402,524.1,341,772.661,110.1,000,000.2,862,333.19,000,000.2,064,000.60,000.50,000.26,412,345.2,297,880.2,316,000.880,000.10,000.980,000.406,000.250,000.5,976,040.1,055,000.9,429,250.1,850,000.129

งบ

หมวด

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ประเภท
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุไฟฟูาวิทยุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง
ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุอื่นๆ
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟูา

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
890,000.930,000.70,000.650,000.1,180,000.2,944,000.150,000.100,000.219,586.50,000.60,000.200,000.200,000.50,000.60,000.86,000.241,000.120,000.1,184,000.-

รวม
890,000.930,000.70,000.650,000.1,180,000.2,944,000.150,000.100,000.219,586.50,000.60,000.200,000.200,000.50,000.60,000.86,000.241,000.120,000.1,184,000.-
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งบ

หมวด

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน
งบอื่น ๆ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าอุดหนุนส่วนราชการ
รายจ่ายอื่น ๆ

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและการซ่อมแซม
ค่าอุดหนุนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม

แผนงาน
งบกลาง
การพาณิชย์
875,400.161,400.300,000.285,000.6,700,000.45,000.15,000.10,000.2,650,000.22,100,000.1,478,470.20,000.32,060,629.- 95,887,371.-

รวม
875,400.161,400.300,000.285,000.6,700,000.45,000.15,000.10,000.2,650,000.22,100,000.1,478,470.20,000.127,948,000.-
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
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ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

