
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกัน 50,000

บํารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 23,610

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 52,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,838,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

274,980

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000

เงินเดือนพนักงาน 733,500 314,000 382,560

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกัน 50,000

บํารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 23,610

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 52,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,838,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

274,980

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 775,908 936,468

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 2,925,600 4,355,660

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,280 218,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 480,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง

50,000

กิจกรรมวันเด็ก 50,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งเทศบาลตําบล
บางกระบือหรือสนับ
สนุน

โครงการแข่งขันกีฬา 40,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม จัดทําแผน
ชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 75,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 174,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 12,000 14,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 351,000 901,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง

50,000

กิจกรรมวันเด็ก 50,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งเทศบาลตําบล
บางกระบือหรือสนับ
สนุน

137,000 137,000

โครงการแข่งขันกีฬา 40,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม จัดทําแผน
ชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
บางกระบือ

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชน

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โรคเอดส์ และ
โรคไข้หวัดนก

70,000

โครงการรองรับการ
เตรียมความพร้อมของ
ประชาคมอาเซียน

25,000

โครงการและกิจกรรม
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมกอง
ทุนสัจจะออมทรัพย์วัน
ละบาท

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพ 20,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ในการป้องกัน
กําจัดกระรอกสวน

25,000

วันที่พิมพ์ : 11/3/2562  14:48:41 หน้า : 5/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
บางกระบือ

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชน 70,000 70,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โรคเอดส์ และ
โรคไข้หวัดนก

70,000

โครงการรองรับการ
เตรียมความพร้อมของ
ประชาคมอาเซียน

25,000

โครงการและกิจกรรม
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมกอง
ทุนสัจจะออมทรัพย์วัน
ละบาท

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพ 20,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ในการป้องกัน
กําจัดกระรอกสวน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

20,000

โครงการสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 10,000

โครงการสานสัมพันธ์
วันครอบครัว 50,000

โครงการสุขภาพดีมีสุข 15,000

โครงการให้ความรู้
หรือพัฒนาศักยภาพ
เด็ก

100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เด็กไทยดูดีมี
พลานามัย

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ปฎิวัตินํ้ามัน
ทอดซ้า

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนหรือ
เยาวชนในด้านการมี
วินัยจราจร

20,000

จ่ายค่าใช้จ่ายการเดิน
ทางไปราชการ 17,000

จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

จ่ายเป็นค่าการเดินทาง
ไปราชการ 15,000

จ่ายเป็นค่าโครงการ
และกิจกรรม

จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

20,000

โครงการสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 10,000

โครงการสานสัมพันธ์
วันครอบครัว 50,000

โครงการสุขภาพดีมีสุข 15,000

โครงการให้ความรู้
หรือพัฒนาศักยภาพ
เด็ก

100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เด็กไทยดูดีมี
พลานามัย

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ปฎิวัตินํ้ามัน
ทอดซ้า

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนหรือ
เยาวชนในด้านการมี
วินัยจราจร

20,000

จ่ายค่าใช้จ่ายการเดิน
ทางไปราชการ 17,000

จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000 30,000

จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 110,000 110,000

จ่ายเป็นค่าการเดินทาง
ไปราชการ 15,000

จ่ายเป็นค่าโครงการ
และกิจกรรม 10,000 10,000

จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย 1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ่ายเป็นค่าอบรมพร้อม
ศึกษาดูงาน

ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้
สูงอายุ หรือคนพิการ 
หรือคนยากจน หรือผู้
ด้อยโอกาส

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ่ายเป็นค่าอบรมพร้อม
ศึกษาดูงาน 200,000 200,000

ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้
สูงอายุ หรือคนพิการ 
หรือคนยากจน หรือผู้
ด้อยโอกาส

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 60,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 185,000 185,000

วัสดุอื่น 1,000 26,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 95,000 95,000

ค่าไฟฟ้า 305,000 305,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,000 9,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จ่ายค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเชื่อมต่อตําบลท่า
คา

500,000

โครงการขุดลอกคลอง
ขวาง 275,000

โครงการเดินท่อเมนท์
ประปา 500,000

โครงการสร้างสะพาน 
คสล. 310,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายค่าบํารุงและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

บํารุงและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 785,000

ปรับปรุงสนามกีฬา 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการด้านการ
ป้องกันและบําบัด
รักษาฟื้นฟูผู้เสพ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 70,000

โครงการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
อัมพวา ขยายเขต
ไฟฟ้า

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จ่ายค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 100,000

บํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเชื่อมต่อตําบลท่า
คา

500,000

โครงการขุดลอกคลอง
ขวาง 275,000

โครงการเดินท่อเมนท์
ประปา 500,000

โครงการสร้างสะพาน 
คสล. 310,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายค่าบํารุงและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

60,000 60,000

บํารุงและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 785,000

ปรับปรุงสนามกีฬา 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการด้านการ
ป้องกันและบําบัด
รักษาฟื้นฟูผู้เสพ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 70,000

โครงการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
อัมพวา ขยายเขต
ไฟฟ้า

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน จ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวัน 45,000

รวม 5,233,390 340,000 260,000 635,000 4,727,060 100,000 699,000 561,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน จ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวัน 45,000

รวม 120,000 8,988,428 21,664,438
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