
1 

 

    
    

เทเทเทเทศบญัญตัิศบญัญตัิศบญัญตัิศบญัญตัิ    
    

เรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง    
    

งบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ    
พทุธศกัราช พทุธศกัราช พทุธศกัราช พทุธศกัราช 255255255255๙๙๙๙    

    
ของของของของ    
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ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่๑๑๑๑    
    

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ�ายคาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ�ายคาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ�ายคาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย    
ประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พ....ศศศศ. . . . ๒๕๒๕๒๕๒๕59595959    

    
ของของของของ    

เทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือ    
อําเภอบางคนท ี อําเภอบางคนท ี อําเภอบางคนท ี อําเภอบางคนท ี จงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

คําแถลงงบประมาณคําแถลงงบประมาณคําแถลงงบประมาณคําแถลงงบประมาณ    
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ พประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ พประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ พประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

 
ท�านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู0บริหารของเทศบาลตําบลบางกระบือจะได0เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป�ต�อสภาเทศบาลตําบลบางกระบืออีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู0บริหารเทศบาล    ตําบลบางกระบือ จึงขอ
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ชี้แจงให0ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได0ทราบถึงสถานการณFคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังต�อไปนี้ 
 
๑๑๑๑.  .  .  .  สถานการคลงัสถานการคลงัสถานการคลงัสถานการคลงั    
    
    ๑.๑  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
   ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วันท่ี  ๓0มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 องคFกรปกครอง      
 ส�วนท0องถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้ 
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 26,950,868.50 บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม  14,614,448.58 บาท  
   ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม  7,300,607.28 บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว0แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได0เบิกจ�าย  
    จํานวน  -  โครงการ รวม  -  บาท 
   ๑.๑.๕  รายการท่ีได0กันเงินไว0โดยยังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน  -  โครงการ 
    รวม  -  บาท 
 ๑.๒  เงินกู0คงค0าง  -  บาท 
 
๒๒๒๒.  .  .  .  การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕8888    
    
    (๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น  12,974,238.41บาท ประกอบด0วย 
  หมวดภาษีอากร     63,275.27  บาท 
 หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  79,831  บาท 
 หมวดรายได0จากทรัพยFสิน    76,880  บาท 
 หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยF130,215  บาท 
 หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด   109,000  บาท 
 หมวดรายได0จากทุน     -  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    ๙,๔๗๘,๔๘๗.๑๔  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป              3,036,550  บาท 
 (๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงคF    -  บาท 
  
 
 
 
 
 
 (๓)  รายจ�ายจริง จํานวน  6,927,270.90บาท ประกอบด0วย  

งบกลาง       311,666  บาท  งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน ค�าจ0างประจํา และค�าจ0างชั่วคราว)         

4,508,282  บาท 
งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช0สอยและวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค 
 1,653,222.90  บาท 
  งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑF ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง)       239,700  บาท 
 งบรายจ�ายอื่น (หมวดรายจ�ายอื่น)     -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   214,400  บาท 
 (๔)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงคF 
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-  บาท 
 (๕)  มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน0าท่ี จํานวน    
        -  บาท 
 
๓๓๓๓.  .  .  .  งบเฉพาะการงบเฉพาะการงบเฉพาะการงบเฉพาะการ                            ----        บาทบาทบาทบาท    
     

......................................................... 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถลงงบประมาณแถลงงบประมาณแถลงงบประมาณแถลงงบประมาณ    
ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม 
 

๒๒๒๒....๑  ๑  ๑  ๑  รายรับรายรับรายรับรายรับ    
    

รายรบัรายรบัรายรบัรายรบั    
รายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิ    

ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕7777    

ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕8888    
ประมาณการ              ประมาณการ              ประมาณการ              ประมาณการ              
ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

รายได0จดัเกบ็เองรายได0จดัเกบ็เองรายได0จดัเกบ็เองรายได0จดัเกบ็เอง                

หมวดภาษีอากร 52,633 - ๕๕,๐๐๐ ----    63,000  
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และ 87,936 92 ๕๕,๕๐๐ ----    51,500 ---- 

4 



7 

 

ใบอนุญาต 
หมวดรายได0จากทรัพยFสิน 130,907 59 ๑๓๙,๐๐๐ ----    77,000 ---- 
หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชยF 

175,605 - ๑๕๐,๐๐๐ ----    ๑๕๐,๐๐๐ ---- 

หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด 85,500 - ๒๓,๐๐๐ ----    ๒๓,๐๐๐ ---- 
หมวดรายได0จากทุน 34,575 25 - ----    - ---- 
รวมรายได0จดัเกบ็เองรวมรายได0จดัเกบ็เองรวมรายได0จดัเกบ็เองรวมรายได0จดัเกบ็เอง    567567567567,,,,157157157157    76767676    ๔๒๒๔๒๒๔๒๒๔๒๒,,,,๕๐๐๕๐๐๕๐๐๕๐๐    ----    364,500364,500364,500364,500    ----    
รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0
องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่    

            

หมวดภาษีจัดสรร 11,801,406 02 ๑๑,๖๔๒,๐๐๐ ----    ๑๑,๖05,500 ---- 
รวมรายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รวมรายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รวมรายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0รวมรายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจดัสรรให0
องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่    

11,801,40611,801,40611,801,40611,801,406    02020202    ๑๑๑๑๑๑๑๑,,,,๖๔๒๖๔๒๖๔๒๖๔๒,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐    ----    ๑๑๑๑๑๑๑๑,,,,๖๖๖๖05050505,,,,5555๐๐๐๐๐๐๐๐    ----    

รายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกร
ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่    

            

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 2,433,930 - ๒,๙๓๕,๕๐๐ ----    3,000,000 ---- 
รวมรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรวมรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรวมรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรรวมรายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกร
ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่ปกครองส�วนท0องถิน่    

2222,,,,433433433433,,,,930930930930    ----    ๒๒๒๒,,,,๙๓๕๙๓๕๙๓๕๙๓๕,,,,๕๐๐๕๐๐๕๐๐๕๐๐    ----    3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000    ----    

รวมรวมรวมรวม    14,802,49314,802,49314,802,49314,802,493    78787878    ๑๕๑๕๑๕๑๕,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐    ----    ๑๑๑๑4,970,0004,970,0004,970,0004,970,000    ----    
    
    

คาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณ    
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประกอบงบประมาณรายจ�ายประกอบงบประมาณรายจ�ายประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    
อาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม    

    
    

๒๒๒๒....๒  ๒  ๒  ๒  รายจ�ายรายจ�ายรายจ�ายรายจ�าย    
    

รายจ�ายรายจ�ายรายจ�ายรายจ�าย    
รายจ�ายจรงิรายจ�ายจรงิรายจ�ายจรงิรายจ�ายจรงิ    

ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕7777    

ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕8888    

ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ป� ป� ป� ป� ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

จ�ายจากงบประมาณจ�ายจากงบประมาณจ�ายจากงบประมาณจ�ายจากงบประมาณ                

งบกลาง 538,538 - 496,639 - 814,293 - 
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งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ0าง
ประจํา และค�าจ0างชั่วคราว) 1,407,767 37 6,233,600 - 6,๗๑๒,0๒๐ - 

งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช0
สอยและวัสดุและหมวดค�า
สาธารณูปโภค) 

2,718,468 40 4,372,400 - 4,080,673 - 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑF ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร0าง) 1,๖0๙,800 - 3,538,000 - 2,642,200 - 

งบรายจ�ายอื่น  (หมวดรายจ�ายอื่น) - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,727,542 - 359,000 - 697,000 - 

รวมจ�ายจากงบประมาณรวมจ�ายจากงบประมาณรวมจ�ายจากงบประมาณรวมจ�ายจากงบประมาณ    11111111,,,,002002002002,,,,115115115115    77777777    14,999,63914,999,63914,999,63914,999,639    ----    14,946,18614,946,18614,946,18614,946,186    ----    

    
 

 
 
 
 
 

    

    
    

ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่๒๒๒๒    
    

เทศบญัญัเทศบญัญัเทศบญัญัเทศบญัญัติตติิติ    
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เรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง    
งบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ�าย    

ประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พประจาํป�งบประมาณ พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
    

ของของของของ    
    

เทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือเทศบาลตาํบลบางกระบือ    
อําเภอบางคนท ี จงัหวดัสมทุรสงครามอําเภอบางคนท ี จงัหวดัสมทุรสงครามอําเภอบางคนท ี จงัหวดัสมทุรสงครามอําเภอบางคนท ี จงัหวดัสมทุรสงคราม    

 
 

    
    
    

บันทกึหลกัการและเหตผุลบันทกึหลกัการและเหตผุลบันทกึหลกัการและเหตผุลบันทกึหลกัการและเหตผุล    
    

ประกอบร�างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ�ายประกอบร�างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ�ายประกอบร�างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ�ายประกอบร�างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ�าย    
ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    ของเทศบาลตาํบลบางกระบอืของเทศบาลตาํบลบางกระบอืของเทศบาลตาํบลบางกระบอืของเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม 
 

ด0านด0านด0านด0าน    ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม((((บาทบาทบาทบาท))))    

ด0านบริหารงานทั่วไปด0านบริหารงานทั่วไปด0านบริหารงานทั่วไปด0านบริหารงานทั่วไป        

     แผนงานบริหารท่ัวไป 7,761,100 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๔๐,๐๐๐ 

ด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคม     

     แผนงานการศึกษา 216,073 

     แผนงานสาธารณสุข ๕๘๘,๖๘๐ 

     แผนงานสังคมสงเคราะหF ๑๐๐,๐๐๐ 
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     แผนงานเคหะและชุมชน 3,751,040 

     แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน ๘๖๕,๐๐๐ 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๖๑๐,๐๐๐ 

ด0านเศรษฐกจิด0านเศรษฐกจิด0านเศรษฐกจิด0านเศรษฐกจิ     

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

     แผนงานการเกษตร 100,000 

     แผนงานการพาณิชยF - 

ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่     

     แผนงานงบกลาง 814,293 

งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้    14,946,18614,946,18614,946,18614,946,186    
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รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 

งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    
    
งบงบงบงบ    

งานงานงานงาน    งานงานงานงาน    งานงานงานงาน    งานงานงานงาน    รวมรวมรวมรวม((((บาทบาทบาทบาท))))    
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง                814,293814,293814,293814,293    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ----    ----    ----    44,238 
เงินสํารองจ�าย ----    ----    ----    460,000 

รายจ�ายตามข0อผูกพัน ----    ----    ----    70,655 
บําเหน็จ/บํานาญ ----    ----    ----    239,400 
    

    
    
    
    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    8 
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อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
    

งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    งานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไป    งานวางแผนสถิตแิละวชิาการงานวางแผนสถิตแิละวชิาการงานวางแผนสถิตแิละวชิาการงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ    งานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงั    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                5,976,3005,976,3005,976,3005,976,300    
     เงินเดือน(ฝVายการเมือง) 2,624,640 - - 2,624,640 
     เงินเดือน (ฝVายประจํา) 2,363,220 - 988,440 3,351,660 
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน                1,647,6001,647,6001,647,6001,647,600    
     ค�าตอบแทน 135,000 - 103,600 238,600 
ค�าใช0สอย 563,000 - 140,000 703,000 
ค�าวัสดุ 345,000 - - 345,000 
ค�าสาธารณูปโภค 361,000 - - 361,000 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                107,200107,200107,200107,200    
ค�าครุภัณฑF 107,200 - - 107,200 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่        
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุ    - - 30,000 30,000 

รวมรวมรวมรวม    6,499,0606,499,0606,499,0606,499,060    -    1,262,0401,262,0401,262,0401,262,040    7,761,1007,761,1007,761,1007,761,100    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    
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งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษางานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษางานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษางานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษา
ความสงบภายในความสงบภายในความสงบภายในความสงบภายใน    งานเทศกจิงานเทศกจิงานเทศกจิงานเทศกจิ    งานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและงานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและงานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและงานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและ

ระงับอคัคภียัระงับอคัคภียัระงับอคัคภียัระงับอคัคภียั    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                    
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) ----    ----    ----    ----    
เงินเดือน (ฝVายประจํา) ----    ----    ----    ----    
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน             140,000140,000140,000140,000    
     ค�าตอบแทน ----    ----    - - 
ค�าใช0สอย ----    ----    140,000 140,000 
ค�าวัสดุ ----    ----    ----    ----    
ค�าสาธารณูปโภค ----    ----    ----    ----    
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                    
ค�าครุภัณฑF ----    ----    ----    ----    
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง ----    ----    ----    ----    
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่                    
รายจ�ายอื่น ----    ----    ----    ----    

รวมรวมรวมรวม    ----    ----    140,000140,000140,000140,000    140,000140,000140,000140,000    
    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา    
    

งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    

งานระดบัก�อนวยัเรยีนและงานระดบัก�อนวยัเรยีนและงานระดบัก�อนวยัเรยีนและงานระดบัก�อนวยัเรยีนและ
ระดบัประถมศกึษาระดบัประถมศกึษาระดบัประถมศกึษาระดบัประถมศกึษา    งานระดบัมัธยมศึกษางานระดบัมัธยมศึกษางานระดบัมัธยมศึกษางานระดบัมัธยมศึกษา    งานศกึษา                ไม�งานศกึษา                ไม�งานศกึษา                ไม�งานศกึษา                ไม�

กําหนดระดบักําหนดระดบักําหนดระดบักําหนดระดบั    รวมรวมรวมรวม    
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งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                        
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) ----    ----    ----    ----    ----    
เงินเดือน (ฝVายประจํา) ----    ----    ----    ----    ----    
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน                    124,073124,073124,073124,073    
     ค�าตอบแทน ----    ----    ----    ----    - 
ค�าใช0สอย ----    80,000 ----    ----    8๐,๐๐๐ 
ค�าวัสดุ ----    44,073 ----    ----    44,073 
ค�าสาธารณูปโภค ----    ----    ----    ----    ----    
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                        
ค�าครุภัณฑF ----    ----    ----    ----    ----    
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง ----    ----    ----    ----    ----    
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่                        
รายจ�ายอื่น ----    ----    ----    ----    ----    
งบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุ    ----    92,00092,00092,00092,000    ----    ----    92,00092,00092,00092,000    

รวมรวมรวมรวม    ----    216,073216,073216,073216,073    ----    ----    216,073216,073216,073216,073    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ    
    

งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุสาธารณสขุสาธารณสขุสาธารณสขุ    งานโรงพยาบาลงานโรงพยาบาลงานโรงพยาบาลงานโรงพยาบาล    งานบรหิารสาธารณสขุและงานบรหิารสาธารณสขุและงานบรหิารสาธารณสขุและงานบรหิารสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่งานสาธารณสขุอืน่งานสาธารณสขุอืน่งานสาธารณสขุอืน่    งานศนูยFบริการสาธารณสขุงานศนูยFบริการสาธารณสขุงานศนูยFบริการสาธารณสขุงานศนูยFบริการสาธารณสขุ    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร        310,680310,680310,680310,680    
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝVายประจํา) 310,680 - - - 310,680 
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งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน        203,000203,000203,000203,000    
     ค�าตอบแทน - - - - - 
ค�าใช0สอย ๑3,๐๐๐ - 120,000 - 133,000 
ค�าวัสดุ - - 70,000 - 70,000 
ค�าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ         
ค�าครุภัณฑF -  - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง -  - - - 
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่         
รายจ�ายอื่น - - - - - 
งบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุ      75,000  75757575,,,,000000000000    

รวมรวมรวมรวม    323,680323,680323,680323,680    ----    265,000265,000265,000265,000    ----    588,680588,680588,680588,680    
    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหF    
งบงบงบงบ    

งานงานงานงาน    งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะหFงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะหFงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะหFงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะหF    งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหF    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร       
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝVายประจํา) - - - 
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน      1๐๐,๐๐๐ 
ค�าตอบแทน - - - 
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ค�าใช0สอย - ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ 
ค�าวัสดุ - - - 
ค�าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ       
ค�าครุภัณฑF - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - 
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่       
รายจ�ายอื่น - - - 

รวมรวมรวมรวม    ----    111100,00000,00000,00000,000    111100,00000,00000,00000,000    
    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชน    
    

งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะ      และชมุชนเคหะ      และชมุชนเคหะ      และชมุชนเคหะ      และชมุชน    งานไฟฟWางานไฟฟWางานไฟฟWางานไฟฟWา----ถนนถนนถนนถนน    งานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะงานสวนสาธารณะ    งานกาํจดัขยะมลูฝอยและงานกาํจดัขยะมลูฝอยและงานกาํจดัขยะมลูฝอยและงานกาํจดัขยะมลูฝอยและ
สิง่ปฏิกลูสิง่ปฏิกลูสิง่ปฏิกลูสิง่ปฏิกลู    งานบาํบดัน้าํเสยีงานบาํบดัน้าํเสยีงานบาํบดัน้าํเสยีงานบาํบดัน้าํเสยี    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร         425,040425,040425,040425,040    
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) - - - - - - 
เงินเดือน (ฝVายประจํา) 425,040 - - - - 425,040 
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน         371,000371,000371,000371,000    
ค�าตอบแทน 25,000 - - - - 2๕,๐๐๐ 
ค�าใช0สอย 9๖,๐๐๐ - - 20๐,๐๐๐ - 296,000 
ค�าวัสดุ 5๐,๐๐๐ - - - - 50,000 
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ค�าสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ         2,535,0002,535,0002,535,0002,535,000    
ค�าครุภัณฑF 21๐,๐๐๐ 980,000 - - - 1,190,000 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง 1,345,000 - - - - 1,345,000 
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่          
รายจ�ายอื่น - - - - - - 
งบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุ     420,000    420,000 

รวมรวมรวมรวม    2,151,0402,151,0402,151,0402,151,040    1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000    -    202020200,0000,0000,0000,000    -    3,751,0403,751,0403,751,0403,751,040    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชน    
    

งบงบงบงบ    
งานงานงานงาน    

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสร0างความงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสร0างความงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสร0างความงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการสร0างความ
เข0มแขง็      ของชมุชนเข0มแขง็      ของชมุชนเข0มแขง็      ของชมุชนเข0มแขง็      ของชมุชน    

งานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของ
ชมุชนชมุชนชมุชนชมุชน    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร       
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝVายประจํา) - - - 
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน      835,000835,000835,000835,000    
ค�าตอบแทน - - - 
ค�าใช0สอย - 835,000 835,000 
ค�าวัสดุ - - - 
ค�าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ       
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ค�าครุภัณฑF - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - 
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่       
รายจ�ายอื่น - - - 
งบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุ    - 30,000 30,00030,00030,00030,000    

รวมรวมรวมรวม    -    865,000865,000865,000865,000    865,000865,000865,000865,000    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    
งบงบงบงบ    

งานงานงานงาน    
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั
ศาสนาวฒันธรรมและศาสนาวฒันธรรมและศาสนาวฒันธรรมและศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    
งานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการ    งานศาสนาและวฒันธรรมงานศาสนาและวฒันธรรมงานศาสนาและวฒันธรรมงานศาสนาและวฒันธรรม

ท0องถิน่ท0องถิน่ท0องถิน่ท0องถิน่    
งานวชิาการวางแผนและงานวชิาการวางแผนและงานวชิาการวางแผนและงานวชิาการวางแผนและ
ส�งเสริมการท�องเทีย่วส�งเสริมการท�องเทีย่วส�งเสริมการท�องเทีย่วส�งเสริมการท�องเทีย่ว    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร         
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝVายประจํา) - - - - - 
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน        560,000560,000560,000560,000    
     ค�าตอบแทน - - - - - 
ค�าใช0สอย - 50,000 460,000 - 510,000 
ค�าวัสดุ - 50,000 - - 50,000 
ค�าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ         
ค�าครุภัณฑF - - - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - - 
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งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่         
รายจ�ายอื่น - - - - - 
งบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุ            ๕๐๕๐๕๐๕๐,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐        ๕๐๕๐๕๐๕๐,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐    

รวมรวมรวมรวม    -    111100000000,000,000,000,000    510,000510,000510,000510,000    -    610,000610,000610,000610,000    
    

รายรายรายรายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�ายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร    
    
งบงบงบงบ    

งานงานงานงาน    งานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตร    งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0    รวมรวมรวมรวม    

งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                
เงินเดือน(ฝVายการเมือง) ----    ----    ----    
เงินเดือน (ฝVายประจํา) ----    ----    ----    
งบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงานงบดาํเนนิงาน            10101010๐๐๐๐,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐    
     ค�าตอบแทน ----    ----    ----    
ค�าใช0สอย 10๐,๐๐๐ - 10๐,๐๐๐ 
ค�าวัสดุ ----    ----    ----    
ค�าสาธารณูปโภค ----    ----    ----    
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                
ค�าครุภัณฑF ----    ----    ----    
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง ----    ----    ----    
งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่งบรายจ�ายอืน่                
รายจ�ายอื่น ----    ----    ----    
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รวมรวมรวมรวม    111100000,0000,0000,0000,000    ----    101010100000,,,,000000000000    
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เทศบญัญัติเทศบญัญัติเทศบญัญัติเทศบญัญัติ    
งบประมาณรายจ�าย ประจาํป�งบประมาณรายจ�าย ประจาํป�งบประมาณรายจ�าย ประจาํป�งบประมาณรายจ�าย ประจาํป�งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    
อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 

 
 โดยท่ีเป[นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว0โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตําบล  บาง
กระบือ และผู0ว�าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ข0อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 ข0อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕8 เป[นต0นไป 
 ข0อ ๓ งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เป[นจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 14,946,186บาท 
 ข0อ ๔ งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป[น
จํานวนรวมท้ังสิ้น  14,946,186บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได0ดังนี้ 
 

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน    ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม((((บาทบาทบาทบาท))))    
ด0านบริหารทั่วไปด0านบริหารทั่วไปด0านบริหารทั่วไปด0านบริหารทั่วไป     
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,761,100 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 

ด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคมด0านบริการชมุชนและสงัคม     
     แผนงานการศึกษา 216,073 

     แผนงานสาธารณสุข 588,680 

     แผนงานสังคมสงเคราะหF 1๐๐,๐๐๐ 

     แผนงานเคหะและชุมชน 3,751,040 
     แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 865,000 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๖1๐,๐๐๐ 

ด0านการเศรษฐกจิด0านการเศรษฐกจิด0านการเศรษฐกจิด0านการเศรษฐกจิ     
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
     แผนงานการเกษตร 100,000 

     แผนงานการพาณิชยF - 
ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่ด0านการดาํเนนิงานอืน่     
     งบกลาง 814,293 

งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้    14,946,18614,946,18614,946,18614,946,186    
 
ข0อ ๕ งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ จ�ายจากรายได0 เป[นจํานวนรวมท้ังสิ้น  -  บาท 

 ข0อ ๖ ให0นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ ปฏิบัติการจ�ายเงินงบประมาณท่ีได0รับอนุญาตให0เป[นไปตามระเบียบการ
เบิกจ�ายเงินของเทศบาลตําบลบางกระบือ  



19 

 

 ข0อ ๗ ให0นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ มีหน0าท่ีรักษาการให0เป[นไปตามบัญญัตินี้ 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  .................................................................. 
 
 
 
     (ลงนาม) 
 
       (นายสมจิตตF  ลัดดาวัลยF) 
      นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ 
 
 
 
 
   เห็นชอบ 
 
(ลงนาม) 
 
 (                                         ) 
ตําแหน�งผู0ว�าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
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รายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบั    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
    

 รายรับจริง ประมาณการ 
ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

หมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากร          
     ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน      33,000 
     ประเภทรายรับภาษีท0องที่      ๒๕,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับภาษีปWาย      5,000 

รวมหมวดภาษอีากรรวมหมวดภาษอีากรรวมหมวดภาษอีากรรวมหมวดภาษอีากร                        63,00063,00063,00063,000    
หมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรับและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรับและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรับและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรับและใบอนุญาต          
     ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย      42,000 
ประเภทรายรับในการออกหนังสือรับรองการแจ0งสถานที่ 
หรือสะสมอาหาร 

     ๑,๐๐๐ 
ประเภทรายรับค�าปรับผู0กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก      ๓,5๐๐ 
     ประเภทรายรับค�าปรับผิดสัญญา      ๑,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับใบอนุญาตประกอบการค0าสําหรับ
กิจการที่เป[นอันตรายต�อสุขภาพ 

     ๑,๐๐๐ 
        

    
รายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบั    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    
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อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายรับจริง ประมาณการ 

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
ประเภทรายรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน�ายหรือสะสม
อาหาร 

     ๑,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช0
เครื่องขยายเสียง 

     ๑,๐๐๐ 

     ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและค�าปรับ
อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข0างต0น 

     ๑,๐๐๐ 

รวมหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรบัและใบอนญุาต     รวมหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรบัและใบอนญุาต     รวมหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรบัและใบอนญุาต     รวมหมวดค�าธรรมเนยีม ค�าปรบัและใบอนญุาต                         51,50051,50051,50051,500    
หมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิ          
ประเภทรายรับค�าเช�าหรือค�าบริการสถานที่      ๑,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับรายได0จากทรัพยFสินอื่น ๆ 
นอกเหนือจากรายการข0างต0น 

     76,000 
รวมหมวดรายได0จากทรัพยFสนิรวมหมวดรายได0จากทรัพยFสนิรวมหมวดรายได0จากทรัพยFสนิรวมหมวดรายได0จากทรัพยFสนิ                     77,00077,00077,00077,000    

หมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยF          
     ประเภทรายรับเงินช�วยเหลือจากการประปา      ๑๕๐,๐๐๐ 
รวมหมรวมหมรวมหมรวมหมววววดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยF                     ๑๕๐๑๕๐๑๕๐๑๕๐,,,,๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐    
        

รายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบั    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม    
    

 รายรับจริง ประมาณการ 
ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

21 



22 

 

 

หมวดรายได0เบด็เตล็ดหมวดรายได0เบด็เตล็ดหมวดรายได0เบด็เตล็ดหมวดรายได0เบด็เตล็ด          
     ประเภทรายรับค�าขายแบบแปลน      ๒๐,๐๐๐ 
     ประเภทรายได0เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ
ข0างต0น  

     ๓,๐๐๐ 
รวมหมวดรายได0เบด็เตล็ดรวมหมวดรายได0เบด็เตล็ดรวมหมวดรายได0เบด็เตล็ดรวมหมวดรายได0เบด็เตล็ด         22223333,000,000,000,000    

หมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุ          
หมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรร          
ประเภทรายรับภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนตFหรือล0อเลื่อน      72,5๐๐ 
ประเภทรายรับภาษีมูลค�าเพิ่มตามกฎหมายท0องถิ่น      ๗๐๐,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับภาษีมูลค�าเพิ่ม พ.ร.บ. กําหนด แผน 
ฯ  

     9,563,๐๐๐ 
     ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ      ๒๐,๐๐๐ 
        

    
รายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบั    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
    

 รายรับจริง ประมาณการ 
ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

ประเภทรายรับภาษีสุรา      320,000 
     ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต      530,000 
     ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

     400,000 
รวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรร         11,605,50011,605,50011,605,50011,605,500    
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หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป          
     ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน0าที่และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา 

     3,000,000 
รวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปรวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปรวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปรวมหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป         3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000    

รวมทุกหมวดรวมทุกหมวดรวมทุกหมวดรวมทุกหมวด         14,970,00014,970,00014,970,00014,970,000    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ�ายทัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ�ายทัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ�ายทัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ�ายทัว่ไป    
ประจําป�ประจําป�ประจําป�ประจําป�งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  14141414,,,,970,000 970,000 970,000 970,000 บาท แยกเป[นบาท แยกเป[นบาท แยกเป[นบาท แยกเป[น    
    

รายได0จดัเก็บเองรายได0จดัเก็บเองรายได0จดัเก็บเองรายได0จดัเก็บเอง    
1111. . . . หมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากรหมวดภาษอีากร                                                    รวม  รวม  รวม  รวม      63636363,000    ,000    ,000    ,000        บาทบาทบาทบาท    
    1.1ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จํานวน  33,000 บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0สูงกว�า 
 ป�ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะเร�งรัดการ        
 จัดเก็บภาษีให0มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 1.2 ประเภทรายรับภาษีท0องท่ี   จํานวน  25,000    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 1.3 ประเภทรายรับภาษีปWาย   จํานวน  5,000  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับ 
 ป�ท่ีผ�านมา  
2. 2. 2. 2. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบัและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบัและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบัและใบอนุญาตหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบัและใบอนุญาต            รวมรวมรวมรวม    55551111,,,,555500000000    บาทบาทบาทบาท    
    2.1 ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน  42,000 บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามท่ีคาดว�าจะจัดเก็บได0จริง 
 2.2 ประเภทรายรับในการออกหนังสือรับรองการแจ0ง 
 สถานท่ีจําหน�าย หรือสะสมอาหาร   จํานวน  1,000   บาท 

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา        
 2.3 ประเภทรายรับค�าปรับผู0กระทําผิดกฎหมาย 
 จราจรทางบก     จํานวน  3,500    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 2.4 ประเภทรายรับค�าปรับผิดสัญญา จํานวน  1,000    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 2.5 ประเภทรายรับใบอนุญาตประกอบการค0าสําหรับ 
 กิจการท่ีเป[นอันตรายต�อสุขภาพ   จํานวน      1,000    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 2.6 ประเภทรายรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�าย  
 หรือสะสมอาหาร     จํานวน      1,000    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 
 

2.7 ประเภทรายรับใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช0  
 เคร่ืองขยายเสียง     จํานวน   1,000   บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการท่ีคาดว�าจะจัดเก็บได0ครบ 
 2.8 ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและ 
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 ค�าปรับอื่น ๆนอกเหนือจากรายการข0างต0น  จํานวน   1,000    บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
3333. . . . หมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิหมวดรายได0จากทรัพยFสนิ                    รวมรวมรวมรวม    77,00077,00077,00077,000    บาทบาทบาทบาท    
    3.1 ประเภทรายรับค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี      จํานวน    1,000   บาท 

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0ตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา 
3.2 ประเภทรายรับรายได0จากทรัพยFสินอื่น ๆ นอกเหนือ 

 จากรายการข0างต0น    จํานวน      76,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามท่ีคาดว�าจะได0รับ    

4444. . . . หมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและหมวดรายได0จากสาธารณปูโภคและการพาณชิยFการพาณชิยFการพาณชิยFการพาณชิยF        รวมรวมรวมรวม    150150150150,,,,000 000 000 000     บาทบาทบาทบาท    
    4.1 ประเภทรายรับเงินช�วยเหลือจากการประปา      จํานวน  150,000  บาท 

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการท่ีคาดว�าจะจัดเก็บได0จริง   
5555. . . . หมวดรายได0เบด็เตลด็หมวดรายได0เบด็เตลด็หมวดรายได0เบด็เตลด็หมวดรายได0เบด็เตลด็                        รวมรวมรวมรวม    23232323,,,,000    000    000    000        บาทบาทบาทบาท    
 5.1 ประเภทรายรับค�าขายแบบแปลน  จํานวน  20,000     บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา   
 5.2 ประเภทรายได0เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ 
 ข0างต0น      จํานวน  3,000       บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
6666. . . . หมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุหมวดรายได0จากทนุ                จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน                ----    บาทบาทบาทบาท    
    
    

รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจัดสรรให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจัดสรรให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจัดสรรให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลเกบ็แล0วจัดสรรให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่    
    

1111. . . . หมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรร                        รวม      รวม      รวม      รวม      11,605,50011,605,50011,605,50011,605,500    บาทบาทบาทบาท    
 1.1 ประเภทรายรับภาษีและค�าธรรมเนียม  จํานวน  72,500 บาท 
 รถยนตFหรือล0อเลื่อน  
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามท่ีได0รับการจัดสรร 
 1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม 
 กฎหมายท0องถ่ิน     จํานวน  700,000บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามท่ีคาดว�าจะได0รับ 
 การจัดสรร 
 1.3 ประเภทรายรับภาษีมูลค�าเพ่ิม พ.ร.บ. กําหนด 
 แผน ฯ      จํานวน     9,563,000 บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
  

1.4 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ             จํานวน              20,000   บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 

 1.5 ประเภทรายรับภาษีสุรา              จํานวน  320,000   บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0สูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
 1.6 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต             จํานวน  530,000   บาท 

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0ตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา 
 เนื่องจากคาดว�าจะได0รับการจัดสรรลดลง 
 1.7 ประเภทรายรับค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
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 และนิติกรรมท่ีดิน    จํานวน  400,000   บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว0เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 
 

รายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่รายได0ทีร่ฐับาลอดุหนนุให0องคFกรปกครองส�วนท0องถิน่    
    

1111. . . . หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไปหมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป                                                รวม    รวม    รวม    รวม    3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000            บาทบาทบาทบาท    
    1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน0าท่ีและภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา   
     จํานวน  3,000,000บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามท่ีคาดว�าจะได0รับ 
 การจัดสรรตามตามหลักเกณฑFท่ีกําหนด 

    
......................................................... 
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รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

    อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไป                                
งานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไปงานบรหิารทัว่ไป                                
                    งบบคุลงบบคุลงบบคุลงบบคุลากรากรากรากร                                
                    หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายการเมอืงฝVายการเมอืงฝVายการเมอืงฝVายการเมอืง))))                                
         ประเภทรายจ�ายเงินเดือนนายก / รอง
นายก - - - - 695,520 - 695,520 
          ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�งนายก / รองนายก - - - - 120,000 - 120,000 
          ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนพิเศษนาย / 
รองนายก - - - - 120,000 - 120,000 
          ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนเลขานุการ 
/ ที่ปรึกษานายกเทศบาล - - - - 198,720 - 198,720 
          ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล - - - - 1,490,400 - 1,490,400 

รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายการเมอืงฝVายการเมอืงฝVายการเมอืงฝVายการเมอืง))))    ----    ----    ----    ----    2,624,6402,624,6402,624,6402,624,640    ----    2,624,6402,624,6402,624,6402,624,640    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    27 
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ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
                    หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํ))))                                
          ประเภทรายจ�ายเงินเดือนพนักงาน - - - - 1,362,600 - 1,695,840 
          ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน - - - - - - 38,340 
          ประเภทรายจ�ายเงินประจําตําแหน�ง - - - - 84,000 - 84,000 
          ประเภทรายจ�ายค�าจ0างลูกจ0างประจํา - - - - - - - 
          ประเภทรายจ�ายเงินเพิ่มต�าง ๆ ของ
ลูกจ0างประจํา - - - - - - - 
ประเภทรายจ�ายค�าจ0างพนักงานจ0าง - - - - 458,160 - 473,040 
ประเภทรายจ�ายเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ0าง - - - - 36,000 - 72,000 

รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน รวมหมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํ))))    ----    ----    ----    ----    1111,,,,940940940940,,,,760760760760    ----    2,240,8802,240,8802,240,8802,240,880    
    
    

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
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 รายจ�ายจริง ประมาณการ 
ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

                    งบงบงบงบดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ                                
                    หมวดหมวดหมวดหมวดค�าตอบแทนค�าตอบแทนค�าตอบแทนค�าตอบแทน                                
         ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติ
ราชการอันเป[นประโยชนFแก�เทศบาล - - - - 50,000 - 50,000 
         ประเภทรายจ�ายค�าเบี้ยประชุม - - - - 10,000 - - 
         ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา - - - - 7,000 - 7,000 
         ประเภทรายจ�ายค�าเช�าบ0าน - - - - 24,000 - 72,000 
         ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือการศึกษา
บุตร - - - - 3,000 - 6,000 
         ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือ
รักษาพยาบาล - - - - - - - 

รวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทน    ----    ----    ----    ----    94949494,,,,000000000000    ----    135,000135,000135,000135,000    
    

 

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
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                    หมวดหมวดหมวดหมวดค�าใช0สอยค�าใช0สอยค�าใช0สอยค�าใช0สอย                                
         ประเภทรายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - - - - 270,000 - 237,000 
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ - - - - 35,000 - 35,000 
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆ  - - - - 271,000 - 271,000 
         ประเภทรายจ�ายค�าบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซม - - - - 50,000 - 20,000 

รวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอย    ----    ----    ----    ----    626626626626,,,,000000000000    ----    563,000563,000563,000563,000    
    

 

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ              
ประเภทรายจ�ายวัสดุสํานักงาน - - - - 110,000 - 170,000 
ประเภทรายจ�ายค�าวัสดุไฟฟWาและวิทยุ - - - - 5,000 - 5,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุงานบ0านงานครัว - - - - - - 20,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุก�อสร0าง - - - - - - 10,000 
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ประเภทรายจ�ายวัสดุยานพาหนะและขนส�ง - - - - - - 10,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - - - - - 50,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร� - - - - 10,000 - 10,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุคอมพิวเตอรF - - - - 50,000 - 50,000 
ประเภทรายจ�ายวัสดุอื่น ๆ  - - - - 20,000 - 20,000 
        รวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุ    ----    ----    ----    ----    195195195195,,,,000000000000    ----    345,000345,000345,000345,000    

    
    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
หมวดค�าสาธารณปูโภคหมวดค�าสาธารณปูโภคหมวดค�าสาธารณปูโภคหมวดค�าสาธารณปูโภค                                
ประเภทรายจ�ายค�ากระแสไฟฟWา - - - - 300,000 - 300,000 
ประเภทรายจ�ายค�าโทรศัพทF - - - - 9,000 - 9,000 
ประเภทรายจ�ายค�าไปรษณียF ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ 
ค�าซื้อดวงตราไปรษณียFยากร - - - - 5,000 - 5,000 
ประเภทรายจ�ายค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม - - - - 47,000 - 47,000 

รวมหมวดค�าสาธารณปูโภครวมหมวดค�าสาธารณปูโภครวมหมวดค�าสาธารณปูโภครวมหมวดค�าสาธารณปูโภค    ----    ----    ----    ----    361361361361,,,,000000000000    ----    361361361361,,,,000000000000    
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                                
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หมวดครภุัณฑFหมวดครภุัณฑFหมวดครภุัณฑFหมวดครภุัณฑF                                
ประเภทรายจ�ายค�าบํารุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑF - - - - 86,000 - 60,000 
ประเภทรายจ�ายครุภัณฑFสํานักงาน       15,200 
ประเภทรายจ�ายครุภัณฑFคอมพิวเตอรF       32,000 

รวมหมวดครภุัณฑFรวมหมวดครภุัณฑFรวมหมวดครภุัณฑFรวมหมวดครภุัณฑF    ----    ----    ----    ----    86868686,,,,000000000000    ----    107107107107,,,,222200000000    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไป           
งานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงั              
                    งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร              
                    หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํ))))              
ประเภทรายจ�ายเงินเดือนพนักงาน - - - - 643,800 - 646,200 
          ประเภทรายจ�ายเงินเพิ่มต�าง ๆ ของ
พนักงาน - - - - 18,000 - 11,880 
ประเภทรายจ�ายค�าจ0างลูกจ0างประจํา - - - - 168,360 - 186,960 
          ประเภทรายจ�ายค�าจ0างพนักงานจ0าง - - - - 138,840 - 138,000 
          ประเภทรายจ�ายเงินเพิ่มต�าง ๆ ของ
พนักงานจ0าง - - - - 18,000 - 5,400 

รวมหมวดเงนิเดอืนรวมหมวดเงนิเดอืนรวมหมวดเงนิเดอืนรวมหมวดเงนิเดอืน    ----    ----    ----    ----    987987987987,,,,000000000000    ----    988,440988,440988,440988,440    
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รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ              
                    หมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทน              
ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ - - - - 10,000 - 10,000 
ประเภทรายจ�ายค�าเช�าบ0าน - - - - 35,000 - 63,600 
ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 20,000 - 30,000 
ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล - - - - - - - 

รวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทนรวมหมวดค�าตอบแทน    ----    ----    ----    ----    65656565,,,,000000000000    ----    103,600103,600103,600103,600    
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                 
ประเภทรายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - - - - 120,000 - 120,000 
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รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น - - - - 20,000 - 20,000 

รวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอย    ----    ----    ----    ----    140140140140,,,,000000000000    ----    140140140140,,,,000000000000    
                    หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ                 
ประเภทรายจ�ายวัสดุสํานักงาน - - - - 55,000 - - 
ประเภทรายจ�ายวัสดุงานบ0านงานครัว - - - - 15,000 - - 

รวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุรวมหมวดค�าวสัดุ    ----    ----    ----    ----    70707070,,,,000000000000    ----    ----    
                    งบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุ                 
                    หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ                 
ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - 30,000 - 30,000 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุรวมหมวดเงนิอดุหนนุรวมหมวดเงนิอดุหนนุรวมหมวดเงนิอดุหนนุ    ----    ----    ----    ----    30303030,,,,000000000000    ----    30303030,,,,000000000000    
    
    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    35 
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เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    
อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    

 รายจ�ายจริง ประมาณการ 
ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

แผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                
งานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและระงับอคัคภียังานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและระงับอคัคภียังานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและระงับอคัคภียังานปWองกนัภยัฝVายพลเรอืนและระงับอคัคภียั              
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ    - - - - - -     
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย    - - - - - -     
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่นๆ  - - - - 235,000 - 140,000 

รวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอยรวมหมวดค�าใช0สอย    ----    ----    ----    ----    235235235235,,,,000000000000    ----    140,000140,000140,000140,000    
หมวดค�าหมวดค�าหมวดค�าหมวดค�าวสัดุวสัดุวสัดุวสัดุ    - - - -     -     
ประเภทรายจ�ายค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง  - - - - 50,000 - - 

รวมหมวดค�ารวมหมวดค�ารวมหมวดค�ารวมหมวดค�าวสัดุวสัดุวสัดุวสัดุ    ----    ----    ----    ----    50505050,,,,000000000000    ----    ----    
รวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการ    ----    ----    ----    ----    285285285285,,,,000000000000    ----    140,000140,000140,000140,000    

    
    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    

36 
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 รายจ�ายจริง ประมาณการ 
ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 

แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา                             
งานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศึกษางานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศึกษางานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศึกษางานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศึกษา                                
งบงบงบงบดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการดาํเนนิการ                                
                    หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆ - - - - 80,000 - 80,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 80,000 - 80,000 
หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ                                
ประเภทรายจ�ายวัสดุอื่น ๆ - - - - 47,400 - 44,073 

รวมหมวดค�าวัสดุ - - - - 47,400 - 44,073 
รวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการรวมงบดาํเนนิการ    ----    ----    ----    ----    127127127127,,,,400400400400    ----    124,073124,073124,073124,073    

 

 

 

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
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งบงบงบงบอดุหนนุอดุหนนุอดุหนนุอดุหนนุ                             
                    หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ                                
ประเภทรายจ�ายเงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - 104,000 - 92,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - 104,000 - 92,000 
รวมงบอุดหนุน - - - - 104,000 - 92,000 

แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ                                
งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสขุงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสขุงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสขุงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการสาธารณสขุ                                
                    งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                          
หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน หมวดเงนิเดอืน ((((ฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํ))))                                
ประเภทรายจ�ายเงินเดือนพนักงาน  - - - - 288,440 - 305,100 
ประเภทเงินเพิ่มต�างๆของพนักงาน - - - - - - 5,580 

รวมหมวดเงินเดือน - - - - 288,440 - 310,680 
รวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากร    ----    ----    ----    ----    288,440288,440288,440288,440    ----    310,680310,680310,680310,680    

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                             
                    หมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทน                                
ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล - - - - - - - 

รวมหมวดค�าตอบแทน - - - - - - - 

38 



64 

 

 

หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ  - - - - 8,000 - 8,000 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ - - - - 5,000 - 5,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 13,000 - 13,000 
 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

    อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่              
งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ              
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย              
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ  - - - - 140,000 - 120,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 140,000 - 120,000 
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หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ                                
ประเภทรายจ�ายวัสดุวิทยาศาสตรFหรือการแพทยF  - - - - 90,000 - 70,000 

รวมหมวดค�าวัสดุ - - - - 90,000 - 70,000 
    

    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
งบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุงบเงนิอดุหนนุ              
หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ              
ประเภทรายจ�ายเงินอุดหนุนเอกชน - - - - 75,000 - 75,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - 75,000 - 75,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - - - - 75,000 - 75,000 

แผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหF           
งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหFงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหF                 
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                 
                    หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                 
ประเภทรายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - - - - 60,000 - - 
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รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆ - - - - 50,000 - 100,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 110,000 - 100,000 
หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ                                
ประเภทรายจ�ายค�าวัสดุก�อสร0าง - - - - 90,000 - - 

รวมหมวดค�าวัสดุ - - - - 90,000 - - 
รวมงบดําเนินการ - - - - 200,000 - 100,000 

แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชน                 
งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชนงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชนงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชนงานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน                 
                    งบงบงบงบบคุลากรบคุลากรบคุลากรบคุลากร                 
                    หมวดหมวดหมวดหมวดเงนิเดอืน เงนิเดอืน เงนิเดอืน เงนิเดอืน ((((ฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํฝVายประจาํ))))                 
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ประเภทรายจ�ายเงินเดือนพนักงาน - - - - 235,920 - 260,220 
    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
ประเภทรายจ�ายค�าจ0างพนักงานจ0าง - - - - 138,840 - 143,400 
ประเภทรายจ�ายเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ0าง - - - - 18,000 - 21,420 

รวมงบบุคลากร - - - - 392,760 - 425,040 
งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                 
                    หมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทนหมวดค�าตอบแทน                 
ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนผู0ปฎิบัติราชการอันเป[น
ประโยชนFแก�องคFกรส�วนปกครองท0องถิ่น - - - - 20,000 - 20,000 
ประเภทรายจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ - - - - 5,000 - 5,000 
ประเภทรายจ�ายเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล - - - - - - - 

รวมหมวดค�าตอบแทน - - - - 25,000 - 25,000 
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
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ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย              
ประเภทรายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - - - - 10,000 - 10,000 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ  - - - - 6,000 - 6,000 
ประเภทรายจ�ายค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - - 80,000 - 80,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 96,000 - 96,000 
หมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุหมวดค�าวสัดุ                                
ประเภทรายจ�ายวัสดุก�อสร0าง - - - - 50,000 - 50,000 
  ประเภทรายจ�ายวัสดุยานพาหนะและขนส�ง - - - - 10,000 - - 
 

 

 

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    
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อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
ประเภทรายจ�ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - - - - - - 

รวมหมวดค�าวัสดุ - - - - 50,000 - 50,000 
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                                
                    หมวดค�าครภุณัฑFหมวดค�าครภุณัฑFหมวดค�าครภุณัฑFหมวดค�าครภุณัฑF                                
ประเภทรายจ�ายค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF - - - - 100,000 - 210,000 

รวมหมวดค�าครุภัณฑF - - - - 100,000 - 210,000 
หมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0าง                 
ประเภทอาคาร          385,000 
ประเภทรายจ�ายค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก�อสร0าง - - - - 752,000 - 960,000 

รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 752,000 - 1,345,000 
 

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    

ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
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งานไฟฟWาถนนงานไฟฟWาถนนงานไฟฟWาถนนงานไฟฟWาถนน                                
                    งบงบงบงบลงทนุลงทนุลงทนุลงทนุ                                
                        หนวดค�าครภุัณฑFหนวดค�าครภุัณฑFหนวดค�าครภุัณฑFหนวดค�าครภุัณฑF                            980,000 
ประเภทครุภัณฑFไฟฟWาและวิทยุ       980,000 

รวมหมวดค�าครุภัณฑF       980,000 
หมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง           
           ประเภทค�าก�อสร0างและสาธารณูปโภค       - 

รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง       - 
งบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุงบอดุหนนุ           
หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ          420,000 
ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ       420,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน       420,000 
 
 
 

      
 
 
 

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    

ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
แแแแผนงานเคหะและชมุชนผนงานเคหะและชมุชนผนงานเคหะและชมุชนผนงานเคหะและชมุชน                                
งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู                                
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ           
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                    หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย           
ประเภทรายจ�ายให0ได0มาซึ่งบริการ     180,000  200,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย     180,000  200,000 
แผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนแผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชน                             
งานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของชมุชนงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของชมุชนงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของชมุชนงานส�งเสริมและสนบัสนนุความเข0มแขง็ของชมุชน                                
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                                
                    หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆ - - - - 815,000 - 835,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 815,000 - 835,000 
        

    
รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
                    งบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุ                                
                    หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ                                
ประเภทรายจ�ายเงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - 100,000 - 30,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน     100,000  30,000 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                                
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งานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการ                                
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                                
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0ากับลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ  - - - - 60,000 - 50,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 60,000 - 50,000 
    
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทีอาํเภอบางคนทีอาํเภอบางคนทีอาํเภอบางคนที    จังหวัดสมทุรสงครามจังหวัดสมทุรสงครามจังหวัดสมทุรสงครามจังหวัดสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
                    หหหหมวดค�าวสัดุมวดค�าวสัดุมวดค�าวสัดุมวดค�าวสัดุ                                
ประเภทรายจ�ายวัสดุกีฬา - - - - 65,000 - 50,000 

รวมหมวดค�าวัสดุ - - - - 65,000 - 50,000 
งานศาสนาวฒันธรรมท0องถิน่งานศาสนาวฒันธรรมท0องถิน่งานศาสนาวฒันธรรมท0องถิน่งานศาสนาวฒันธรรมท0องถิน่                                
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                                
หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  - - - - 430,000 - 430,000 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ - - - - 25,000 - 30,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 465,000 - 460,000 
                    งบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุงบอุดหนนุ                                
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หมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุ                                
ประเภทรายจ�ายเงินอุดหนุนส�วนราชการ  - - - - 50,000 - 50,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - 50,000 - 50,000 
    

รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื     

อาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร                                
งานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตร                                
                    งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                                
                    หมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอยหมวดค�าใช0สอย                                
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ - - - - 150,000 - 100,000 

รวมหมวดค�าใช0สอย - - - - 150,000 - 100,000 
งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0งานอนรุักษFแหล�งน้าํและปVาไม0                                
งบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุงบลงทนุ                                
                    หมวดค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร0าง                    1,900,000     - 

รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 1,900,000 - - 
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รายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายรายงานประมาณการรายจ�ายจ�ายจ�ายจ�าย    
ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื เทศบาลตาํบลบางกระบอื     

อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม    
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต�าง (%) ป� 2559 
หมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0างหมวดค�าทีด่นิและสิ่งก�อสร0าง                                
ประเภทรายจ�ายค�าก�อสร0างสาธารณูปโภค - - - - - - - 

รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - - - - 
                    งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    ----    ----    ----    ----    496496496496,,,,639639639639    ----    454,293454,293454,293454,293    

รวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงาน    ----    ----    ----    ----    14141414,,,,999999999999,,,,639639639639    ----    14,946,18614,946,18614,946,18614,946,186    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป�งบประมาณรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป�งบประมาณรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป�งบประมาณรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป�งบประมาณพพพพ....ศศศศ.25.25.25.2555559999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงคราม    
รายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงาน    
หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานสาํนกัปลัดเทศบาลสาํนกัปลัดเทศบาลสาํนกัปลัดเทศบาลสาํนกัปลัดเทศบาล    

    
ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้7,329,0607,329,0607,329,0607,329,060    จากรายได0จดัเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป แยกเป[นจากรายได0จดัเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป แยกเป[นจากรายได0จดัเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป แยกเป[นจากรายได0จดัเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป แยกเป[น    
    

แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
งานบริหารท่ัวไป      รวม 6,499,060 บาท 
งบบุคลากร      รวม 4,๙๘๗,๘๖0 บาท 
1. หมวดเงินเดือน (ฝVายการเมือง)    รวม 2,624,640 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  จํานวน  695,520 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเดือนของผู0บริหาร ได0แก� นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
จํานวน 12 เดือน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.2 ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายกจํานวน120,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนประจําตําแหน�งของผู0บริหารได0แก�นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.3 ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน  120,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนพิเศษของผู0บริหาร ได0แก� นายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 

2 คน จํานวน 12 เดือน  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.4 ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรีจํานวน198,720บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนให0แก� เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.5 ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน     1,490,400 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนให0แก�บุคคลดังต�อไปนี้ 

1. ค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน 
2. ค�าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน 
3. ค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 10 คน 

 
 
2. หมวดเงินเดือน (ฝVายประจํา)    รวม 2,๓๖๓,๒๒๐ บาท 
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จํานวน  1,695,840 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ�ายเป[นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� จํานวน 6 อัตรา  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน  จํานวน  38,340 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง   จํานวน  84,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินประจําตําแหน�งของพนักงานเทศบาลท่ีควรได0รับตามระเบียบกําหนด 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

2.4 ประเภทค�าจ0างลูกจ0างประจํา   จํานวน    - บาท 
2.5 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของลูกจ0างประจํา จํานวน   - บาท 
2.6 ประเภทค�าจ0างพนักงานจ0าง   จํานวน  473,040 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ และพนักงานจ0างท่ัวไปจํานวน 4อัตรา  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

2.7 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ0าง จํานวน  72,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ และพนักงานจ0างท่ัวไป เช�น เงินเพ่ิมค�าครองชีพ
ชั่วคราว 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

งบดําเนินการ      รวม 1,404,000 บาท 
3. ค�าตอบแทน      รวม 135,000 บาท 
3.1 ประเภทค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเป[นประโยชนFแก�เทศบาลจํานวน50,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบผู0ปฏิบัติราชการอันเป[นประโยชนFแก�เทศบาล เช�นค�าตอบแทนการสั่งใช0 
อปพร. ค�าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน และเงินประโยชนFตอบแทนอื่น ๆ เป[นกรณีพิเศษ ฯลฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

3.2 ประเภทค�าเบ้ียประชุม   จํานวน   - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาลซ่ึงทําหน0าท่ีกรรมการสภาในการประชุม/การรับรองรายงานการ
ประชุมหรือตามท่ีสภาได0รับมอบหมาย  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

3.3 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  จํานวน   7,000  บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

3.4 ประเภทค�าเช�าบ0าน     จํานวน  72,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าเช�าบ0านให0กับพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิได0รับตามระเบียบของทางราชการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

3.5 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน  6,000  บาท 
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 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให0กับพนักงานเทศบาลลูกจ0างประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได0ตามระเบียบของ
ทางราชการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

3.6 ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล   จํานวน    - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือค�าพยาบาลแก�ผู0บริหารท0องถ่ินพนักงานเทศบาล ลูกจ0างและครอบครัวตามระเบียบ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

4. ค�าใช0สอย       รวม 563,000 บาท 
4.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ   จํานวน  237,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าธรรมเนียม และค�าลงทะเบียนต�าง ๆ ในการส�งผู0บริหารสมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลไป อบรม สัมมนา เป[นต0น  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (2) ต้ังไว0 160,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป[นค�าจ0างเหมา กําจัดวัชพืช ค�าจ0างเหมาตัดหญ0าฉีดพ�นหมอกควัน กําจัด
ยุง จ0างเหมาจัดเก็บค�าน้ําประปาหมู�บ0าน และงานอื่น ๆ ท่ีเป[นประโยชนFต�อเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (3) ต้ังไว0 15,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจ0างเหมาจัดทําปWายประชาสัมพันธFต�าง ๆ  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 (4) ต้ังไว0 3,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าเช�าท่ีดินบริเวณสํานักงานเทศบาล  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (5) ต้ังไว0 2,000 บาทเพ่ือจ�ายเป[นค�าจ0างประเมินผล การปฏิบัติงานขององคFกรปกครองส�วนท0องถ่ิน  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

(6) ต้ังไว0 3,000บาทเพ่ือจ�ายเป[นค�าเช�าพ้ืนท่ีสําหรับทําเว็บไซตFของสํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 (7) ต้ังไว0 24,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าเช�าเคร่ืองถ�ายเอกสารประจําสํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

4.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน  35,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�ารับรอง ค�าอาหาร ค�าเคร่ืองด่ืม ค�าของขวัญ ค�าพิมพFเอกสาร 
ค�าใช0จ�ายท่ีเก่ียวเนื่องในการรับรองรวมท้ังค�าบริการด0วยและค�าใช0จ�ายอื่นซ่ึงจําเป[นต0องจ�ายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป[น
ค�ารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานให0ต้ังจ�ายได0ไม�เกิน
ร0อยละ ๑  ของรายได0จริงในป�ท่ีล�วงมาโดยไม�รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู0 เงินจ�ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู0อุทิศให0  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (2) ต้ังไว0 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายในการเลี้ยงรับรอง อาหาร เคร่ืองด่ืม ต�าง ๆ และค�าบริการใน
การประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได0รับการแต�งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ 
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ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

4.3 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆ จํานวน  271,000  บาท 
 (1) ต้ังไว0100,000บาทเพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายสําหรับการเลือกต้ังเทศบาลตําบลบางกระบือหรือสนับสนุน
ค�าใช0จ�ายสําหรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู0แทนราษฎร หรือการเลือกต้ังอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (2) ต้ังไว020,000บาทเพ่ือจ�ายในการเดินทางไปราชการสําหรับผู0บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  
ลูกจ0าง เป[นค�าเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช0จ�ายอื่น ๆ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (3) ต้ังไว01,000บาทเพ่ือจ�ายเป[นค�าพวงมาลัยช�อดอกไม0กระเช0าดอกไม0ฯลฯ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 (4) ต้ังไว0 130,000บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าอบรมพร0อมศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได0แก�ผู0บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ0าง เป[นค�าพิธีเปaดปaดอบรม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�าอาหาร ค�าพาหนะ ค�าวัสดุ 
และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[น  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า ๘๑ ลําดับท่ี๑ ) 

 (5) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการและกิจกรรมวันองคFกรปกครองส�วนท0องถ่ินประจําป� เช�น 
ค�าอาหาร เคร่ืองด่ืม วัสดุเอกสารโฆษณาและเผยแพร�และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นท่ีต0องจ�ายตามโครงการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า63 ลําดับท่ี๔ ) 

 
4.4 ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม    จํานวน   20,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยFสินเพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติวงเงินคร้ังหนึ่งไม�เกิน 5,000  
บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

5. ค�าวัสดุ       รวม 345,000 บาท 
5.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน    จํานวน  170,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 110,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดทําสิ่งพิมพFต�าง ๆ เผยแพร�ภารกิจเทศบาลและจัดซ้ือหนังสือพิมพF
ประจําหมู�บ0าน จํานวน 2 หมู�บ0านตามภารกิจถ�ายโอน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (2) ต้ังไว0 60,000 บาท เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต�างๆท่ีใช0ในราชการ เช�น เคร่ืองเขียน แบบพิมพF  
กระดาษ ปากกา แฟWม สมุดบัญชีทะเบียนต�างๆ  ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

5.2 ประเภทค�าวัสดุไฟฟWาและวิทยุ    จํานวน  5,000   บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าวัสดุไฟฟWาและวิทยุสําหรับใช0สอยในสํานักงานเทศบาล หรือสถานท่ีในความดูแลของเทศบาลเช�น
หลอดไฟ บัลลาตรFสตารFเตอรFฯลฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

5.3 ประเภทวัสดุงานบ0าน งานครัว   จํานวน   20,000 บาท 
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 เพ่ือจ�ายเป[นค�าสิ่งของเคร่ืองใช0ต�างๆ เช�น แปรง ไม0กวาด ผงซักฟอก น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล0างห0องน้ํา ฯลฯ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
5.4ประเภทวัสดุก�อสร0าง     จํานวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร0าง เช�น จอบ เสียม คราด ฯลฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
5.5ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง    จํานวน   10,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะต�างๆ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
5.6ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   จํานวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่นท่ีใช0ในงานของเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   จํานวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าวัสดุท่ีใช0ในการโฆษณาและเผยแพร� เป[น ค�าฟaลFม เทปเพลง กระดาษเขียนโปสเตอรF พู�กัน และสี 
ฯลฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

5.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรF     จํานวน  50,000 บาท   
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าวัสดุคอมพิวเตอรFใช0ในงานบริหารท่ัวไป เช�น แผ�นดิสกF หมึกผง ปร้ินเตอรFและอุปกรณF อื่น ๆ 
ตามความจําเป[น 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
5.9 ประเภทวัสดุอื่น ๆ     จํานวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ท่ีไม�เข0าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ�าย เช�น ถังขยะ ฯลฯ เป[นต0น 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
6. ค�าสาธารณูปโภค      รวม 361,000 บาท 
6.1 ประเภทค�ากระแสไฟฟWา    จํานวน  300,000  บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�ากระแสไฟฟWาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ และระบบประปาในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ฯลฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

6.2 ประเภทค�าโทรศัพทF     จํานวน  9,000   บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าโทรศัพทFท่ีใช0ในการติดต�อราชการสํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

6.3 ประเภทค�าไปรษณียFค�าโทรเลขค�าธนาณัติค�าซ้ือดวงตราไปรษณียFยากรต้ังไว05,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าไปรษณียFยากรค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าไปรษณียบัตร ค�าลงทะเบียนจดหมาย และพัสดุต�าง ๆ 
ท่ีต0องใช0ในการติดต�อราชการ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

6.4 ประเภทค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม  จํานวน  ๔๗,000  บาท 
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 เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเตอรFเน็ตและค�าสื่อสารอื่นๆ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งบลงทุน        รวม  107,200 บาท 
7. ค�าคุรุภัณฑF       รวม  107,200 บาท 
7.1 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF   รวม  60,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว�า 5,000 
บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.2 ประเภทครุภัณฑFสํานักงาน     รวม  15,200 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ือโตcะแบบพับขา ขนาดกว0าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร จํานวน 8 ตัว ราคา
ตามท0องตลาด 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า71 ลําดับท่ี๑) 

 
7.3 ประเภทครุภัณฑFคอมพิวเตอรF     รวม   32,000   บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าครุภัณฑFเคร่ืองคอมพิวเตอรF (ขนาดจอไม�น0อยกว�า  18.5 นิ้ว)  พร0อมอุปกรณF ราคา 16,000 
บาท  จํานวน 2 ชุด 
 ราคาตามเกณฑFราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑFคอมพิวเตอรF ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธF 2558 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561หน0า71 ลําดับท่ี 4) 

    
แผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    

งานปWองกันภัยฝVายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม ๑๔0,000 บาท 
งบดําเนินการ       รวม  ๑๔๐,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย       รวม  ๑๔0,000  บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�ลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน  140,000  บาท 
 (1)ต้ังไว0 ๗0,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการฝdกอบรมให0ความรู0ประชาชนด0านการปWองกันภัย 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า ๖๒ ลําดับท่ี ๘) 

 
 (2) ต้ังไว0 70,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการปWองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสําคัญ เช�น ต้ังจุด
บริการประชาชนในวันป�ใหม� วันสงกรานตF  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า62 ลําดับท่ี8) 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหFแผนงานสงัคมสงเคราะหF    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหF    รวม  100,000 บาท 
งบดําเนินการ       รวม 100,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย       รวม 100,000 บาท 
1.1ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�ลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน 100,000 บาท  
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 (1) ต้ังไว0 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าช�วยเหลือสงเคราะหF ผู0สูงอายุ หรือคนพิการ หรือคนยากจน หรือ
ผู0ด0อยโอกาสในการบรรเทาความเดือดร0อน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะหF 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 59ลําดับท่ี ๑ ) 

แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชน    
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข0มแข็งของชุมชน   รวม 540,000 บาท 
งบดําเนินการ       รวม 510,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย       รวม 510,000 บาท 
๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน 510,000บาท 
 (1) ต้ังไว0 190,000บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการส�งเสริมความรู0ด0านกฎหมาย ระเบียบ  และการพบปะ
ผู0สูงอายุ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 60ลําดับท่ี8) 

 
 (2) ต้ังไว0 ๓0,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการสารสัมพันธFวันครอบครัว ค�าวัสดุอุปกรณF อาหารและ
เคร่ืองด่ืม และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นของโครงการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 57ลําดับท่ี5) 

 
 (3) ต้ังไว0 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการสร0างความรู0 เก่ียวกับประชาธิปไตย และการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน การสร0างทัศนคติ จิตสํานึกท่ีดีในการอยู�ร�วมกัน อย�างสมานฉันทF เช�น อาหารเคร่ืองด่ืม วิทยากร และ
ค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นของโครงการ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 57ลําดับท่ี7) 

 
 (4) ต้ังไว0 25,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให0ความรู0ประชาชนหรือเยาวชนในด0าน
การมีวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยตามนโยบายรัฐบาล เป[นค�าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค�าเอกสารการฝdกอบรม และ
ค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นของโครงการ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 62ลําดับท่ี9) 

 
 (5) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการจัดเวทีประชาคม จัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาท0องถ่ิน 
เป[นค�าวัสดุสํานักงาน ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� ค�าอาหาร เคร่ืองด่ืม และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นของ
โครงการ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 70ลําดับท่ี3) 

 
 (6) ต้ังไว0 40,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดทําโครงการและกิจกรรมในการปกปWองสถาบันสําคัญของชาติ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 58ลําดับท่ี ๑1) 

 
 (7) ต้ังไว0 80,000บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน 
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ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 54ลําดับท่ี ๒ ) 

 
 (8) ต้ังไว0 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการส�งเสริมศักยภาพภูมิปeญญาท0องถ่ิน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 54ลําดับท่ี ๑ ) 

 
(9) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการส�งเสริมอาชีพให0แก�กลุ�มวิสาหกิจชุมชน  กลุ�มเกษตรกร 

กลุ�มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาล 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 

(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 55ลําดับท่ี6) 
 

 (10) ต้ังไว0 25,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการเพ่ิมศักยภาพกลุ�มสตรี ผู0นําชุมชน ในเขตเทศบาล 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 

(ตามแผนพัฒนาสามป�2559– 2561หน0า 56ลําดับท่ี3) 
 

งบอุดหนุน       รวม 30,000 บาท 
2. เงินอุดหนุน       รวม 30,000 บาท 
๒.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป[นสาธารณะประโยชนF จํานวน  30,000 บาท 
 (๑) ต้ังไว0 30,000 บาท อุดหนุนสํานักงานเหล�ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของเหล�ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป�งบประมาณ 2559 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร    
งานส�งเสริมการเกษตร      รวม  50,000 บาท 
งบดําเนินงาน       รวม   50,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย       รวม  50,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 25,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดการบริหารศูนยFบริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางกระบือ เช�นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� ค�าอาหาร เคร่ืองด่ืมและค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ตามความจําเป[นตามภารกิจ
ถ�ายโอน ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 55ลําดับท่ี ๔ ) 

 
  (2) ต้ังไว0 25,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการส�งเสริม ให0ความรู0ในการปWองกันและกําจัดแมลงทุก
ชนิด ให0เกษตรกรในเขตเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานการเกษตรกร 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 55ลําดับท่ี7) 

 
---------------------------------------- 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพ....ศศศศ.25.25.25.2555559999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงคราม    
รายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงาน    
หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานกองคลังเทศบาลกองคลังเทศบาลกองคลังเทศบาลกองคลังเทศบาล    

ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้ประมาณการรายจ�ายทัง้สิน้1,262,0401,262,0401,262,0401,262,040บาทบาทบาทบาท    จากรายได0จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป แยกจากรายได0จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป แยกจากรายได0จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป แยกจากรายได0จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป แยก
เป[นเป[นเป[นเป[น    
    

แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
งานบริหารงานคลัง     รวม 1,262,040 บาท 
งบบุคลากร      รวม 988,440 บาท 
1. หมวดเงินเดือน (ฝVายประจํา)    รวม 988,440 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จํานวน  646,200 บาท 
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 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ�ายเป[นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�จํานวน 3อัตรา  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน  จํานวน  11,880 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิเงิน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3 ประเภทค�าจ0างลูกจ0างประจํา   จํานวน  186,960 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจ0างให0แก�ลูกจ0างประจําและเงินปรับปรุงค�าจ0างประจําป� จํานวน 1 อัตรา 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.4 ประเภทค�าจ0างพนักงานจ0าง   จํานวน  138,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนพนักงานจ0างจํานวน 1 อัตรา 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ0าง จํานวน  5,400 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าครองชีพชั่วคราว 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
งบดําเนินการ       รวม 243,600 บาท 
1. ค�าตอบแทน       รวม 103,600 บาท 
1.1 ประเภทค�าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   10,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.2 ประเภทค�าเช�าบ0าน     จํานวน  63,600 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกค�าเช�าบ0านได0ตามระเบียบ ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.3 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0างตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.4 ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  จํานวน   - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0างและครอบครัวตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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2. ค�าใช0สอย       รวม 140,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ   จํานวน  120,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�าง ๆ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 (2) ต้ังไว0 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดทําข0อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยFสิน  
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 73 ลําดับท่ี ๑ ) 

 
2.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน 20,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป[นค�าเบ้ียเลี้ยงค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพัก และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
งบอุดหนุน       รวม 30,000 บาท 
4. เงินอุดหนุน       รวม 30,000    บาท 
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ   จํานวน  30,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 30,000 บาท อุดหนุน เทศบาลตําบลบางย่ีรงคF โครงการศูนยFรวมข0อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ0าง
ของเทศบาลตําบลและองคFการบริหารส�วนตําบลอําเภอบางคนที 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

---------------------------------------- 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพ....ศศศศ.25.25.25.2555559999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงคราม    
รายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงาน    
หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานกองช�างเทศบาลกองช�างเทศบาลกองช�างเทศบาลกองช�างเทศบาล    

ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น 3,551,040 3,551,040 3,551,040 3,551,040 บาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป[นเป[นเป[นเป[น    

    
แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชน    

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รวม2,151,040 บาท 
งบบุคลากร      รวม 425,040 บาท 
1. หมวดเงินเดือน (ฝVายประจํา)    รวม 425,040 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จํานวน  260,220 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ�ายเป[นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�จํานวน 1 อัตรา  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.2 ประเภทค�าจ0างพนักงานจ0าง   จํานวน  143,400 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนพนักงานจ0าง 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3 ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ0าง จํานวน  21,420 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าครองชีพพนักงานจ0างเทศบาล  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบดําเนินการ      รวม 171,000 บาท 
2. ค�าตอบแทน      รวม 25,000 บาท 
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2.1 ประเภทค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเป[นประโยชนFแก�องคFกรส�วนปกครองท0องถ่ิน                  จํานวน 
20,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุขององคFกรปกครองส�วนท0องถ่ิน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

2.2 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0าง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบ ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 

2.3 ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน   - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0างและครอบครัวตามระเบียบ ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

3. ค�าใช0สอย      รวม 96,000 บาท 
3.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  จํานวน  10,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าธรรมเนียมหรือค�าลงทะเบียน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

3.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆจํานวน 6,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 6,000 บาท เพ่ือจ�ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ0างเป[นค�าเดินทาง 
พาหนะ ค�าท่ีพักและค�าใช0จ�ายอื่น ๆ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

3.3 ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม  จํานวน  80,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยFสินต�าง ๆ เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ วงเงินคร่ึงหนึ่งไม�เกิน 
5,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

4. ค�าวัสดุ      รวม 50,000 บาท 
4.1 ประเภทวัสดุก�อสร0าง    จํานวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุท่ีใช0ในการก�อสร0างท่ีใช0ในเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบลงทุน       รวม 1,555,000 บาท 
5. ค�าครุภัณฑF      รวม 210,000 บาท 
5.1 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF จํานวน  210,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑFเพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว�า 5,000 
บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0และเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 



65 

 

 

6. ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง     รวม 1,345,000 บาท 
6.1 ประเภทอาคาร    จํานวน   385,000  บาท 
 6.1.1 ก�อสร0างปWายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ(ตามแบบเทศบาลตําบลบาง 
               กระบือ) จํานวน 13 ปWาย งบประมาณ 325,000 บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาฯสามป� 2559-2561 หน0า 61 ลําดับท่ี 4) 

 6.1.2 ก�อสร0างปWายตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธF ขนาดกว0าง 2.50เมตร ยาว 5.00 เมตร 
 (ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระบือ) จํานวน 3 ปWายงบประมาณ 60,000 บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาฯสามป� 2559-2561 หน0า 66 ลําดับท่ี 4) 

 
6.2 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง จํานวน 960,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าบํารุงและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 
บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0และเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟWาถนน      รวม      1,400,000 บาท 
งบลงทุน       รวม   980,000 บาท 
1. ค�าครุภัณฑF       รวม     980,000  บาท 
1.1 ประเภทครุภัณฑFไฟฟWาและวิทยุ  จํานวน   980,000 บาท 
 1.1.1  โครงการจัดซ้ือพร0อมติดต้ังกล0องวงจรปaด(CCTV) ชนิดไร0สายในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวน 
9 จุด ตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาฯสามป� 2559-2561 หน0า 72 ลําดับท่ี4) 

  
งบอุดหนุน      รวม 420,000  บาท 
7.เงินอุดหนุน      รวม  420,000  บาท 
7.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ  จํานวน   420,000 บาท 
 7.1.1 ต้ังไว0 210,000 บาท  เพ่ือจ�ายอุดหนุนการไฟฟWาส�วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางคนที  
 ขยายเขตไฟฟWาสาธารณะ พร0อมติดต้ังโคมไฟ  เทศบาลตําบลบางกระบือ  หมู�ท่ี 2 
(ถนนบ0าน ส.ท. ประดับ) 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 53ลําดับท่ี12) 

 
 7.1.2 ต้ังไว0 210,000 บาท  เพ่ือจ�ายอุดหนุนการไฟฟWาส�วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางคนที  
 ขยายเขตไฟฟWาสาธารณะ พร0อมติดต้ังโคมไฟ  เทศบาลตําบลบางกระบือ  หมู�ท่ี 2  (ถนน 
 หลังบ0านอดีตกํานันชาตรี) 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 53 ลําดับท่ี13) 

---------------------------------------- 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพ....ศศศศ.25.25.25.2555559999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงคราม    
รายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงาน    

หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานกองการศึกษาเทศบาลกองการศึกษาเทศบาลกองการศึกษาเทศบาลกองการศึกษาเทศบาล    
ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น 896,073 896,073 896,073 896,073 บบบบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป[นเป[นเป[นเป[น    
    

แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา    
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม 216,073 บาท 
งบดําเนินการ      รวม 124,073 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 80,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน 80,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 80,000 บาท เพ่ือจ�ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป�  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
( ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 64 ลําดับท่ี ๖ ) 

 
2. ค�าวัสดุ      รวม 44,073 บาท 
2.1 ประเภทวัสดุอื่น ๆ    จํานวน  44,073 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาล ตําบลบางกระบือ  

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
( ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 59ลําดับท่ี ๒ ) 

 
งบอุดหนุน      รวม 92,000  บาท 
1. เงินอุดหนุน      รวม 92,000  บาท 
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ  จํานวน  92,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตะโหนดราย  

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
( ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 59 ลําดับท่ี ๓ ) 

 
แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชน    

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข0มแข็งของชุมชน  รวม  70,000 บาท 
งบดําเนินการ      รวม  70,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 70,000 บาท 
๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่น ๆจํานวน 70,000บาท 
 
 (1) ต้ังไว0 70,000บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการให0ความรู0หรือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู�ชุมชนน�าอยู� 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากฏในแผนงานสร0างแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561 หน0า 57ลําดับท่ี6) 

 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    
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งานกีฬาและนันทนาการ     รวม 100,000 บาท 
งบดําเนินการ      รวม 100,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 50,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0ากับลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆจํานวน 50,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 50,000 บาท เพ่ือจ�ายโครงการแข�งขันกีฬาและส�งเสริมกิจกรรมกีฬาในเขตเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 63 ลําดับท่ี1) 

 
2. ค�าวัสดุ      รวม 50,000 บาท 
2.1 ประเภทวัสดุกีฬา    จํานวน  50,000 บาท 
 (1) เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ืออุปกรณFกีฬาประจําหมู�บ0านและชุมชนในเขตเทศบาล หรือเคร่ืองออกกําลังกายประจํา
หมู�บ0านและชุมชนในเขตเทศบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท0องถ่ิน    รวม 510,000  บาท 
งบดําเนินการ      รวม 460,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 460,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน 43๐,000  บาท 
 (1) ต้ังไว0 430,000 บาท เพ่ือจ�ายในการจัดพิธีทางศาสนารัฐพิธีและประเพณีท0องถ่ิน ฯลฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 63ลําดับท่ี2) 

 
1.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ  จํานวน       30,๐๐๐  บาท 
 (๑) ต้ังไว0 30,000 บาท เพ่ือจ�ายโครงการธรรมะสัญจรเสริมสร0างคุณธรรมสําหรับผู0บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ผู0นําชุมชน กลุ�มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 64 ลําดับท่ี ๕ ) 

 
 
 
 
งบอุดหนุน      รวม 50,000 บาท 
2. เงินอุดหนุน     จํานวน  50,000 บาท 
2.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ  จํานวน  50,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 50,000 บาท อุดหนุนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน
ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณFพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล0านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภFและอุทยานพระบรมราชา
นุสรณFพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล0านภาลัย (อุทยาน ร.2) 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 57 ลําดับท่ี8) 

 
-------------------------------------- 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพรายละเอยีดงบประมาณรายจ�ายทัว่ไปประจาํป�งบประมาณพ....ศศศศ.25.25.25.2555559999    
เทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอืเทศบาลตาํบลบางกระบอื    

อาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงครามอาํเภอบางคนทจีงัหวดัสมทุรสงคราม    
รายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงานรายจ�ายจาํแนกตามหน�วยงาน    

หน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานหน�วยงานกองสาธารณสขุเทศบาลกองสาธารณสขุเทศบาลกองสาธารณสขุเทศบาลกองสาธารณสขุเทศบาล    
ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น 1,093,6801,093,6801,093,6801,093,680บาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกบาท จากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป[นเป[นเป[นเป[น    
    

แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ    
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  รวม 323,680 บาท 
งบบุคลากร      รวม 310,680 บาท 
1. หมวดเงินเดือน (ฝVายประจํา)    รวม 310,680 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จํานวน  305,100 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ�ายเป[นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�จํานวน1อัตรา  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจํานวน   5,580  บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินค�าครองชีพพนักงานเทศบาลและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ เงินประโยชนFตอบแทนอื่นเป[นกรณีพิเศษ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

งบดําเนินการ      รวม 13,000 บาท 
1. ค�าตอบแทน      รวม  - บาท 
1.1 ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน   - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให0แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ0างและครอบครัวตามระเบียบ ฯ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

2. ค�าใช0สอย      รวม 13,000 บาท 
2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  จํานวน  8,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 8,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�าง ๆ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

2.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆจํานวน 5,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายการเดินทางไปราชการ เป[นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก 
และค�าใช0จ�ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 265,000  บาท 
งบดําเนินการ      รวม 190,000  บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 120,000  บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆจํานวน 120,000 บาท 
  
 (1) ต้ังไว0 70,000 บาท เพ่ือจ�ายตามโครงการรณรงคFปWองกันโรคไข0เลือดออก โรคเอดสF และโรคไข0หวัดนก 
ฯลฯ ค�าเอกสารวัสดุ อาหารและเคร่ืองด่ืม เป[นต0น 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 64 ลําดับท่ี1) 

  
 (2) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายตามโครงการให0ความรู0ด0านโภชนาการแก�ผู0บริโภค  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561 หน0า 65ลําดับท่ี3) 

 
 (3) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายตามโครงการอบรมเยาวชนปWองกันอุบัติเหตุทางน้ํา 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561หน0า 58 ลําดับท่ี12) 

 
 (4) ต้ังไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายตามโครงการให0ความรู0เก่ียวกับพยาบาลเบ้ืองต0นสําหรับผู0บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และประชาชน  
   ต้ังจ�ายจากเงินรายได0  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561หน0า 65ลําดับท่ี4 ) 
 

2. ค�าวัสดุ      รวม 70,000 บาท 
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2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรFหรือการแพทยF  จํานวน  70,000 บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าจัดซ้ือน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ยาคุมกําเนิดแมวสุนัข  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 65 ลําดับท่ี ๒ ) 

 
งบเงินอุดหนุน      รวม 75,000 บาท 
3. เงินอุดหนุน      รวม 75,000 บาท 
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน   จํานวน  75,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 75,000 บาท อุดหนุนอาสาสมคัรสาธารณสุขโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตําบลบางกระบือ  

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 58 ลําดับท่ี10) 

 
 

แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชนแผนงานเคหะและชมุชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม 200,000 บาท 
งบดําเนินการ      รวม 200,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 200,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายให0ได0มาซ่ึงบริการ   รวม 200,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 180,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าจ0างเหมาในการจัดเก็บขยะเขตเทศบาล  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561หน0า 65 ลําดับท่ี ๑ ) 

 
 (2) ต้ังไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการส�งเสริมการจัดการขยะอย�างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561 หน0า 69 ลําดับท่ี2) 

 
แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0แผนงานสร0างความเข0มแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชนมแขง็ของชมุชน    

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข0มแข็งของชุมชน  รวม 255,000 บาท 
งบดําเนินการ      รวม 255,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 255,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆจํานวน 255,000 บาท 
 (1) ต้ังไว0 200,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายโครงการรณรงคFประชาสัมพันธF สร0างจิตสํานึกในการอนุรักษF
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม เช�น การจัดทําปWาย จัดทําเอกสาร การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงานและค�าใช0จ�าย
อื่น ๆ ตามความจําเป[นท่ีต0องจ�าย  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 68ลําดับท่ี ๑,2) 

 
 (2) ต้ังไว0 15,000 บาท เพ่ือจ�ายโครงการท0องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิรักษFพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือจ�ายค�าจัดกิจกรรม
ปลูกต0นไม0เพ่ือลดแก0ไขปeญหาภาวะโลกร0อน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสร0างความเข็มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 68 ลําดับท่ี1) 
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 (3) ต้ังไว0 40,000 บาท เพ่ือจ�ายเป[นค�าโครงการปWองกันและแก0ไขปeญหายาเสพติด เช�น ค�าวัสดุสํานักงาน ค�า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� ค�าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค�าใช0จ�ายอื่นๆตามความจําเป[นของโครงการ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานสร0างความเข็มแข็งของชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559 – 2561หน0า 56ลําดับท่ี1) 

 
 
 

แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร    
งานส�งเสริมการเกษตร     รวม 50,000 บาท 
งบดําเนินการ      รวม 50,000 บาท 
1. ค�าใช0สอย      รวม 50,000 บาท 
1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ จํานวน50,000บาท 
 (1) ต้ังไว0 50,000 บาท เพ่ือจ�ายตามโครงการปล�อยพันธุFlสัตวFน้ําสู�แม�น้ําลําคลอง ในเขตเทศบาล ตาม
นโยบายจังหวัดสมุทรสงครามในการเพ่ิมแหล�งเพาะพันธุFสัตวFน้ําให0ประชาชน  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(ตามแผนพัฒนาสามป� 2559– 2561 หน0า 68 ลําดับท่ี๔ ) 

 
............................................................................................................................................................................    
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แผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง    
งบกลาง       รวม 814,293 บาท 
 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  44,238 บาท  
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให0แก�กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

 2. เงินสํารองจ�าย   จํานวน  460,000 บาท         เพ่ือจ�าย
เป[นเงินสํารองจ�ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป[นในกรณีท่ีไม�ได0ต้ังงบประมาณรายจ�ายไว0 หรือต้ังจ�ายงบประมาณไว0แต�ไม�เพียงพอ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

 3. รายจ�ายตามข0อผูกพัน   จํานวน  70,655  บาท 
  3.1 ค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย จํานวน 20,655  บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงในป�ท่ีล�วง
มาแล0วยกเว0นเงินจ�ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ต0องไม�น0อยกว�าร0อยละ 1/6(๐.๐๐๑๖๗)ของรายรับแต�ไม�
เกิน ๗๕0,000 บาท ท้ังนี้เป[นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

  3.2 เงินสมทบกองทุกหลักประกันสุขภาพระดับท0องถ่ิน จํานวน 50,000บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางกระบือตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 ต้ังจ�ายไม�น0อยกว�าร0อยละ 50 ของค�าบริการสาธารณสุขท่ี
ได0รับจากกองทุนหลักประสุขภาพแห�งชาติ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

  3.3 เงินทุนการศึกษา  จํานวน   - บาท 
 เพ่ือจ�ายเป[นค�าใช0จ�ายให0ทุนการศึกษา ศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให0กับผู0บริหารสมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและลูกจ0างตามระเบียบ ฯ  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

 4. บําเหน็จ/บํานาญ    รวม 239,400  บาท 
 เพ่ือจ�ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญข0าราชการส�วนท0องถ่ิน จํานวน239,400บาท โดยต้ังจ�ายในอัตรา
ร0อยละ 2 ของรายได0ประจําป�งบประมาณท่ัวไป (ไม�รวมรายได0จากพันธบัตรเงินกู0เงินมีผู0อุทิศให0และเงินอุดหนุน)  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได0 ปรากกฎในแผนงานงบกลาง 
 

---------------------------------------- 
    


