
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางกระบือ
อําเภอ บางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,664,438 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,055,256 บาท

งบบุคลากร รวม 5,358,256 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหารได้แก่นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี
จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 10 คน
จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,733,616 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,941,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 623,016 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 11/3/2562  14:48:06 หน้า : 1/15



งบดําเนินงาน รวม 1,647,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่นค่า
ตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 147,000 บาท
(1) ตั้งไว้ 16,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา กําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมา
ตัดหญ้าฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุง และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาล
(2) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 
(3) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินบริเวณสํานักงานเทศบาล 
(4) ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินผล การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สําหรับทําเว็บไซต์ของ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ
(6) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจําสํานัก
งานเทศบาลตําบลบางกระบือ
(7) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561– 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 9 ลําดับ
ที่ 1)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่า
บริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1  ของราย
ได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
(2) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรอง อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และค่าบริการในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลตําบลบางกระบือหรือสนับสนุน จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลตําบลบางกระบือหรือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือก
ตั้งอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จ่ายเป็นค่าโครงการและกิจกรรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการและกิจกรรมวันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุเอกสารโฆษณาและเผยแพร่และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่ต้องจ่ายตามโครงการ

จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ฯลฯ
จ่ายเป็นค่าอบรมพร้อมศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพร้อมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เป็นค่าพิธีเปิด
ปิดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 389,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 185,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เผยแพร่
ภารกิจเทศบาลและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(2) ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆที่ใช้ใน
ราชการ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์  กระดาษ ปากกา แฟ้ม สมุดบัญชี
ทะเบียนต่างๆ  ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้สอยในสํานักงานเทศบาล หรือ
สถานที่ในความดูแลของเทศบาลเช่นหลอดไฟ บัลลาตร์สตาร์เตอร์ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานของเทศบาล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เป็น ค่าฟิล์ม เทป
เพลง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ค่าเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงานบริหารทั่วไป เช่น แผ่น
ดิสก์ หมึกผง ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น มิเตอร์นํ้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 414,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระบือ และระบบประปาในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการสํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระบือ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากรค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณียบัตร ค่า
ลงทะเบียนจดหมาย และพัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
งานบริหารงานคลัง รวม 1,933,172 บาท

งบบุคลากร รวม 1,414,172 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,172 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,892 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน 12 เดือน
งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท
(1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(2) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(3) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํ้าประปา และอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาล
สําคัญ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชนในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 69 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกัน
ภัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 69 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 441,560 บาท

งบบุคลากร รวม 424,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 424,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําปี
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 92 ลําดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตะโหนดรายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 92 ลําดับที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 399,000 บาท

งบบุคลากร รวม 314,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 314,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน  1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บวัชพืช ค่า
จ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคไข้หวัดนก จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรค
ไข้หวัดนก ฯลฯ ค่าเอกสารวัสดุ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 57 ลําดับที่ 3)

โครงการสุขภาพดีมีสุข จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการสุขภาพดีมีสุขสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 58 ลําดับที่ 5)
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 57 ลําดับที่ 3)

โครงการอบรมให้ความรู้เด็กไทยดูดีมีพลานามัย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เด็กไทยดูดีมีพลานามัยสําหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 57 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ปฎิวัตินํ้ามันทอดซ้า จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ปฎิวัตินํ้ามันทอดซํ้าสําหรับประชาชนใน
เขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 58 ลําดับ
ที่ 4)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีกําจัดยุงลาย ยาคุมกําเนิดแมว วัคซีน  พิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เขตเทศบาลตําบลบางกระบือให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 14 ลําดับที่ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ หรือคนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ หรือคนยาก
จน หรือผู้ด้อยโอกาสในการบรรเทาความเดือดร้อน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,302,060 บาท

งบบุคลากร รวม 953,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 953,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
เงิน จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 12 เดือน
งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ์
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างเป็น  ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าไม้ต่างๆ ค่านํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สีแปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง      ที่ใช้ในงานเทศบาล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,995,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,395,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,395,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อตําบลท่าคา จํานวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อตําบลท่าคาขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 189 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า 1 จุด หมู่
ที่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 47 ลําดับที่ 2)

โครงการเดินท่อเมนท์ประปา จํานวน 500,000 บาท
โครงการเดินท่อเมนท์ประปา (ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระบือ
กําหนด) หมู่ที่ 1 (เพิ่มเติม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 7 ลําดับที่ 1)

โครงการสร้างสะพาน คสล. จํานวน 310,000 บาท
โครงการสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หมู่
ที่ 3 ถนนตัดใหม่ (ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระบือกําหนด) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 7 ลําดับที่ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
บํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 785,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ปรับปรุงสนามกีฬา จํานวน 300,000 บาท
ค่าปรับปรุงสนามกีฬาขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมบริเวณ
รอบ หมู่ที่ 1 (บริเวณวัดตะโหนดราย) ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระบือ
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 59 ลําดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภออัมพวา ขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภออัมพวา ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ หมู่
ที่ 2 (ถนนตัดใหม่) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติม
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 8 ลําดับที่ 5)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท
(1) ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะเขต
เทศบาล
(2) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 635,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดเวทีประชาคม จัดทําแผนชุมชน และแผน
พัฒนาท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นของโครงการ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 81 ลําดับที่ 2)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อจ่ายค่าจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หน้า 11 ลําดับที่ 1)

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 55 ลําดับที่ 9)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามความจําเป็นของโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 65 ลําดับที่ 1)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทําป้าย จัดทํา
เอกสาร การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นที่ต้องจ่าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 55 ลําดับที่ 10)

โครงการรองรับการเตรียมความพร้อมของประชาคมอาเซียน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรองรับการเตรียมความพร้อมของประชาคมอา
เซียนสําหรับเด็กเยาวชนผู้นําชุมชนและประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 56 ลําดับที่ 1)

โครงการและกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการและกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 81 ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 55 ลําดับที่ 8)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 53 ลําดับที่ 2)

โครงการส่งเสริมศักยภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 53 ลําดับที่ 1)
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561 - 2564 หน้า 54 ลําดับที่ 4)

โครงการสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างทัศนคติ จิตสํานึกที่ดีในการอยู่ร่วม
กัน อย่างสมานฉันท์ เช่น อาหารเครื่องดื่ม วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็นของโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 65 ลําดับที่ 3)

โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นของโครงการ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 54 ลําดับที่ 5)

โครงการให้ความรู้หรือพัฒนาศักยภาพเด็ก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการให้ความรู้หรือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่
ชุมชนน่าอยู่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 54 ลําดับ
ที่ 6)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 18 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนหรือเยาวชนในด้านการมีวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนหรือ
เยาวชนในด้านการมีวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็นของโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 65 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด มีด ถังขยะ ถุงมือ ฯลฯ 
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการด้านการป้องกันและบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนโครงการด้านการป้องกันและบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ 2562 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1 หน้า 19 ลําดับที่ 1)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 70,000 บาท
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอบาง
คนทีประจําปีงบประมาณ 2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 19 ลําดับที่ 2)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในเขต
เทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 59 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้านและชุมชนในเขต
เทศบาล หรือเครื่องออกกําลังกายประจําหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดพิธีทางศาสนารัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บางกระบือ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลบางกระบือ เช่นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 88 ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกําจัดกระรอกสวน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริม ให้ความรู้ในการป้องกันกําจัดกระรอก
สวนด้วยเหยื่อพิษและแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 72 ลําดับที่ 1)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบมีด เชือกผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากาก
ป้องกัน  แก็สพิษ สปิงเกอร์ จอบหมุน จอบพรวน คาดไถ ฯลฯ 
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 275,000 บาท
งบลงทุน รวม 275,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 275,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกคลองขวาง จํานวน 275,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองขวางหมู่ที่ 4 ขนาดกว้างก้นคลอง
เฉลี่ย 4.00 - 5.00เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 0.80 - 1.20  ตามสภาพพื้นที่ความ
ยาวคลองรวมไม่น้อยกว่า 1,350 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อย
กว่า 6,075 ลูกบาศก์เมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 ฉบับที่ 1 หน้า 75 ลําดับที่ 1)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,233,390 บาท

งบกลาง รวม 5,233,390 บาท
งบกลาง รวม 5,233,390 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนประกัน
สังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,838,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขถึง
ฉบับปัจจุบัน และยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้
กับเทศบาลตําบลบางกระบือ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาล
ตําบลบางกระบือ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งงบประมาณครั้งแรกโดยการ
คํานวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย ณ วันตั้งงบประมาณ

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งจ่ายงบประมาณไว้แต่ไม่เพียงพอ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางกระบือ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2550 ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ

บํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 23,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
งบประมาณรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วยกเว้นเงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินอุดหนุนทุกประเภท ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของราย
รับแต่ไม่เกิน 750,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 274,980 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน  274,980 บาท โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ประจําปีงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินมีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน)
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