
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางกระบือ

อําเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,479,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,585,300 บาท
งบกลาง รวม 6,585,300 บาท

งบกลาง รวม 6,585,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนประกัน
สังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการภาครัฐจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท 
อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท 
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) 
และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ให้การรับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล 
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรณีไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตั้งจ่ายงบประมาณไว้แต่ไม่เพียงพอ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 24,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ยกเว้นเงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับ 
แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยให้สมทบ
เข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 พิจารณา
จากค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ ร. 0625/ว5344 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
- หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่รง 0625/ว2506 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 276,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี
งบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้
เงินมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 77,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
บางกระบือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 
ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,318,675 บาท

งบบุคลากร รวม 5,760,376 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564  09:20:02 หน้า : 3/42



ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
- และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภา
เทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 10 คน
จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,135,736 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,347,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ได้แก่ ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา และ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ปลัด
เทศบาล และ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 646,296 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1
 อัตรา และ คนงานทั่วไป 3 อัตรา     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,480,299 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เช่น ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
อํานวยการเลือกตั้ง  กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าสัมนาคุณคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระค่าราคา
บ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้รับตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบของทางราชการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 529,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 189,500 บาท

(1) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ
(2) ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินบริเวณ
สํานักงานเทศบาล) และ โดมอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรม
อเนกประสงค์
(3) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจําเทศบาล
(4) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
จํานวน 1 คน 12 เดือน                                           
(5) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่งาน ภารกิจงานของ
เทศบาลตําบลบางกระบือ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ที่จ่ายเกี่ยวเนื่องในการ
รับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน
ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้
(2) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรอง  อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าบริการในการประชุมสภา
เทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบของทางราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างในการ
น้อมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการ ดํารงชีวิต (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 75 และ ตามบันทึกข้อความ 
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 1 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/1)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน กิจกรรมวันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ เอกสารโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่ต้องจ่ายตามกิจกรรม
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเลือกตั้งของเทศบาลตําบล
บางกระบือ หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วนราชการ
อื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 336,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 ที่ใช้ในราชการ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา 
แฟม สมุด บัญชี ทะเบียนต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ       
(2) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงานเทศบาล                                  
(3) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย มาลา 
พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุสําหรับใช้ในสํานักงาน
เทศบาล หรือสถานที่ในความดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟ 
บัลลาตร์ สตาร์ทเตอร์ ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทราน
ซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้างจาน น้ํายาดับกลิ่น ไม้กวาด ฯลฯ  
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ น้ํามัน
ทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป จอบ เสียม 
โถส้วม แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ราชการของเทศบาลตําบลบางกระบือ เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตสกรู สายไมล์ เพลา น้ํากลั่น  เบรก 
ครัช หม้อน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ราชการ น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้งานของเทศบาล
ตําบลบางกระบือ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ค่าเครื่องแบบ 
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564  09:20:02 หน้า : 9/42



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเทศบาลตําบล
บางกระบือ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามประเภทราย
จ่าย เช่น มิเตอร์น้ํา - ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลว์เปิด - ปิด แก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 414,799 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสํานักงาน ระบบประปา และที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบางกระบือ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานัก
งานที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,799 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
และค่าอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวิทยุสื่อ
สาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สําหรับทําเว็บไซต์ของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ที่ใช้ในสํานักงาน สําหรับ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เก้าอี้ห้องประชุม 
เพื่อให้เพียงพอและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหาย 
ดังนี้                           
(1) เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว                          
(2) เก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ตัว                
(3) เก้าอี้ประชุม จํานวน 20 ตัว                              
เป็นไปตามการสืบราคาจากท้องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 95 
ลําดับที่ 4 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 31 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/31)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น เปลี่ยนเครื่องรถยนต์
ใหม่ ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,846,325 บาท
งบบุคลากร รวม 1,403,325 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,325 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 965,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล จํานวน
 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจําของเทศบาล ที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,125 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
 จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระราคาบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร
ตามระเบียบของทางราชกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 236,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์งานกองคลัง เช่น ปายประชาสัมพันธ์ระยะเวลา
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีปาย ฯลฯ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลบางกระบือ
(2) ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของเทศบาลตําบล
บางกระบือ จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีเทศบาล
ตําบลบางกระบือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 76 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 433,320 บาท
งบบุคลากร รวม 381,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 379,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระราคาบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร
ตามระเบียบของทางราชกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบางกระบือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ สําหรับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบางกระบือ และอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตามคําสั่งแต่งตั้งของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผน
และงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลําดับที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/3)

โครงการรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสําคัญและส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยและการปองกันภัย

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสําคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ปองกันภัย เช่น จัดตั้งจุดบริการประชาชนที่สัญจร ไป - มา 
ช่วง 7 วันอันตราย ก่อนเทศกาลวันสําคัญ 
จัดตั้งทีม อปพร. ตรวจเวรยามในเวลาค่ําคืน อบรมทบทวน 
อปพร. ตามหลักสูตรที่กําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 65 
ลําดับที่ 49 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 4 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/4)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 550,840 บาท

งบบุคลากร รวม 506,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 506,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 462,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 44,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาล ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระราคาบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร
ตามระเบียบของทางราชกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติของเทศบาล
ตําบลบางกระบือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หน้าที่ 50 ลําดับที่ 17 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 5 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/5)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,026,680 บาท

งบบุคลากร รวม 631,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 631,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 587,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา และ เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบดําเนินงาน รวม 394,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี (เงิน
รางวัลประจําปี) พิเศษ  ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ค่า
สัมมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระค่าราคา
บ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบของทางราชการกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 222,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 197,800 บาท

(1) ตั้งไว้ 103,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บวัชพืช ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา 
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ฯลฯ
(2) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
เสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในเขตเทศบาลตําบล
บางกระบือ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน
(3) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมให้ความรู้การปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมให้ความรู้การปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บางกระบือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หน้าที่ 51 ลําดับที่ 22)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น ไม้กวาด ถังขยะ ถุงมือฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์  น้ํายาต่าง ๆ ทราย
อะเบท น้ํายาพ่นหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ถุงมือ ยาคุมกําเนิดสุนัข,แมว ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใช้
ครั้วเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ วัคซีนปองกันพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว มีดตัดต้นไม้ ยาปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากปองกันแก๊ซพิษ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 53 
ลําดับที่ 26)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้มีรายได้น้อยเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ การให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  (ช่วยเหลือตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 54 
ลําดับที่ 28 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 6 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/6)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,847,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,337,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,337,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,117,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา นายช่างโยธา 
จํานวน 1อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
ที่ควรจะได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 173,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก่ 
ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
 จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสั่งให้
ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาล ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายตามที่ระเบียบ
ของทางราชการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่ากู้ยืมเงินเพื่อชําระค่าราคา
บ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบของทางราชการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 188,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของทางเทศบาลตําบลบางกระบือ 
(2) ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทั้งดําเนินการเอง หรือส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานเอกชน เป็นผู้ดําเนินการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้
 ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ท่อน้ํา
ประปา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ที่ใช้ในงานเทศบาลตําบล
บางกระบือ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลบางกระบือ และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะในชุมชน

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่าย ดังนี้
(1) ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวน 5 หมู่บ้าน
(2) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 76 
ลําดับที่ 64)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 243,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับ
ชุมชนตําบล

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับ
ชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนตําบล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 80 และตามบันทึกข้อ
ความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลําดับที่ 7 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/7)
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โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักษ์รักษ์พื้นที่
สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 78 
ลําดับที่ 67)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสายในหมู่บ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสายในหมู่
บ้าน
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 77 
ลําดับที่ 65 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 32 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/32)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 36 และ ตามบันทึกข้อ
ความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564) ลําดับที่ 8ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/8

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการอบรม
ปองกันยาเสพติดกลุ่มเยาวชน แกนนําและประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการและการอบรมปองกันยาเสพติดกลุ่มเยาวชน 
แกนนํา และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 68 
ลําดับที่ 52 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 9 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/9)
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 79 
ลําดับที่ 68 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 10 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/10)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบางกระบือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 58 ลําดับที่ 37 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 11 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/11)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลบางกระบือ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 87 
ลําดับที่ 82 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 12 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/12) 
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โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ตําบล
บางกระบือ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาติ ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติใน
การทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 13 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/13)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลบางกระบือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบล
บางกระบือ ฝึกอบรมเสริมทักษะในการสร้างอาชีพ
ประชาชนในพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 32 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 14 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/14)

โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาลตําบล
บางกระบือ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ เพื่อสร้างให้ครอบครัว
อบอุ่นลดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัว
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 56 
ลําดับที่ 33)
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โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่า
อยู่

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 57 
ลําดับที่ 35 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 15 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/15)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลบางกระบือ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 77 
ลําดับที่ 66 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 16 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/16)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 60 
ลําดับที่ 42 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 17 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/17)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา ต่าง ๆ เช่น ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่ายกีฬาตะกร้อ วอลเล่บอล ฟุตบอล ลูก
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ นกหวีด เสาตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับ
เวลา กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง ฯลฯ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

จัดกิจกรรม วันสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 88 
ลําดับที่ 83) 

ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนตําบลบางกระบือ
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษให้อยู่คู่ชุมชนตําบลบางกระบือ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 60 
ลําดับที่ 40 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 18 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/18)

สืบสานประเพณีลอยกระทง "กาบกล้วย เมืองแม่กลอง" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
"กาบกล้วย เมืองแม่กลอง" เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สืบสานประเพณีที่สําคัญของชุมชน และจังหวัดสมุทรสงคราม
(เป็นประจําทุก ๆ ปี ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2 และ ตาม
บันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 19 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/19)
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สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลบางกระบือ เพื่อให้ประชาชน
และผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกัน และร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้
(เป็นประจําทุก ๆ ปี ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 20 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/20)

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและ
ถวายผ้าอาบน้ําฝนของเทศบาลตําบลบางกระบือ เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของไทยที่สืบทอดกันมาให้อยู่คู่ชุมชน (เป็น
ประจําทุก ๆ ปี ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 )
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 21 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/21)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 860,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ตามโครงการโครงการก่อ
สร้างของเทศบาลตําบลบางกระบือ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 85 
ลําดับที่ 78)

งบลงทุน รวม 760,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 760,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุง
บ่อบาดาล การปรับปรุงระบบประปา การปรับปรุงแหล่งน้ํา
สาธารณะ การปรับปรุงอาคาร) ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 
บริเวณวัดตะโหนดราย หมู่ที่ 1 ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการปรับปรุงต่อเติมลาน
กีฬา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ บริเวณวัดตะโหนดราย หมู่ที่ 1
 ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทํา
การต่อเติมหลังคาด้านข้างอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรม
อเนกประสงค์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร ทั้งสอง
ข้าง โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กรีด
ลอน (Metal Sheet) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือ
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 22 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/22)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 47,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 47,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 47,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บางกระบือ

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 62 
ลําดับที่ 45)
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โครงการส่งเสริมการปองกันและกําจัดศัตรูพืชสําหรับประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบางกระบือ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
สําหรับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75 
ลําดับที่ 63 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบ
ประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 23 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/23)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 804,100 บาท
งบลงทุน รวม 804,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 804,100 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองบางใหญ่ ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกคลอง
บางใหญ่ ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการขุดลอกดิน โคลน 
เลน และวัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.60 - 0.80 เมตร
ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลองประมาณ 2,200.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือกําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 93 
ลําดับที่ 6 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและ
งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ 
ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 24 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/24)
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โครงการขุดลอกคลองสวโคน ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกคลอง
สวโคน ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดําเนินการขุดลอกดิน 
โคลน เลน และวัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึกเฉลี่ย 
0.60 - 0.80 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลอง
ประมาณ 1,400.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบางกระบือกําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1 และ ตามบันทึกข้อความ 
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 25 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/25)
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โครงการขุดลอกคลองหนองอ้อ ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกคลอง
หนองอ้อ ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดําเนินการขุดลอก ดิน 
โคลน เลน และวัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลองประมาณ 
1,000.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
บางกระบือกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2 และ 
ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
(แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 26 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/26)

โครงการขุดลอกคลองหลังวัดตะโหนดราย ตําบลบางกระบือ อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกคลองหลังวัด
ตะโหนดราย ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการขุดลอกดิน โคลน เลน
 และวัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.60 - 0.80 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลองประมาณ 690.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือกําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 80 
ลําดับที่ 69 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและ
งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ
ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 27 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/27)
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โครงการขุดลอกลําประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ลําประโด
งบริเวณบ้านนายสุเทพ โหรวิชิต) ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกลําประโด
งสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ลําประโดงบริเวณบ้านนายสุ
เทพ โหรวิชิต) ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยดําเนินการขุดลอกดิน โคลน เลน และ
วัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ขุด
ลอกลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.60 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลอง
ประมาณ 580.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือ
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 7
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
(แก้ไขครั้งที่ 4/2564) ลําดับที่ 28 
ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/28)

โครงการขุดลอกลําประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 (แยกคลอง
ตรงเชื่อมต่อคลองหนองอ้อ) ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 50,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกลําประโด
งสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 (แยกคลองตรงเชื่อมต่อคลองหนอง
อ้อ) โดยดําเนินการขุดลอกดิน โคลน เลน และวัชพืช ขนาดก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึก
เฉลี่ย 0.50 - 0.60 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลอง
ประมาณ 1,150.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
บางกระบือกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลําดับ
ที่ 8 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ สํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 29 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/29)
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โครงการขุดลอกลําประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
อ้อ (นายยม รักษาสุรสาร)  ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน 50,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขุดลอกลําประโด
งสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ (นายยม รักษาสุ
รสาร) ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยดําเนินการขุดลอกดิน โคลน เลน และ
วัชพืช ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ขุด
ลอกลึกเฉลี่ย 0.60 - 0.80 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ความยาวคลอง
ประมาณ 300.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางกระบือ
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 6
 และ ตามบันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่......./..........ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2564) 
ลําดับที่ 30 ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/30)
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