
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,121,557.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,181,733.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,200,526.77 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 758.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 28,193,489.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 123,501.46 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 13,426.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 247,708.30 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 170,618.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,285,165.74 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 16,353,070.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 310,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,903,384.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,442,742.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,938,961.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,175,781.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 699,100.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,646,800.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,436,150.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 130,129.92 130,000.00 130,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,484.90 20,000.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 376,265.59 450,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 180,205.00 80,000.00 130,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 712,085.41 680,000.00 680,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,176,664.73 12,000,000.00 14,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,176,664.73 12,000,000.00 14,500,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,013,492.00 17,620,000.00 16,820,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,013,492.00 17,620,000.00 16,820,000.00

รวม 21,902,242.14 30,300,000.00 32,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 588,391.00 9,269,200.00 10,060,868.00

งบบุคลากร 8,523,710.00 10,176,420.00 10,888,980.00

งบดําเนินงาน 3,429,161.67 5,404,680.00 3,887,952.00

งบลงทุน 2,312,190.00 2,436,800.00 4,460,300.00

งบเงินอุดหนุน 3,052,421.14 3,012,900.00 2,701,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,905,873.81 30,300,000.00 32,000,000.00

รวม 17,905,873.81 30,300,000.00 32,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,582,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 595,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,585,772

แผนงานสาธารณสุข 127,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,606,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,203,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 249,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,988,400

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,060,868

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,542,680 1,447,620 6,990,300

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,971,560 1,447,620 4,419,180

งบดําเนินงาน 908,000 217,000 1,125,000

    ค่าตอบแทน 93,000 77,000 170,000

    ค่าใช้สอย 445,000 80,000 525,000

    ค่าวัสดุ 170,000 50,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 10,000 210,000

งบลงทุน 2,467,600 0 2,467,600

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,417,600 0 2,417,600

                                             รวม 8,918,280 1,664,620 10,582,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 419,520 419,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 419,520 419,520

งบดําเนินงาน 176,000 176,000

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 595,520 595,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,750,020 1,750,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,750,020 1,750,020

งบดําเนินงาน 1,458,852 1,458,852

    ค่าตอบแทน 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 212,700 212,700

    ค่าวัสดุ 1,134,152 1,134,152

งบเงินอุดหนุน 2,376,900 2,376,900

    เงินอุดหนุน 2,376,900 2,376,900

                                             รวม 5,585,772 5,585,772

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 127,600 127,600

    ค่าใช้สอย 65,100 65,100

    ค่าวัสดุ 62,500 62,500

                                             รวม 127,600 127,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,051,740 1,051,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,051,740 1,051,740

งบดําเนินงาน 355,000 355,000

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 240,000 240,000

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                                             รวม 1,606,740 1,606,740



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 677,400 677,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,400 677,400

งบดําเนินงาน 441,500 441,500

    ค่าตอบแทน 51,000 51,000

    ค่าใช้สอย 375,000 375,000

    ค่าวัสดุ 15,500 15,500

งบลงทุน 4,300 4,300

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 4,300

งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000 80,000

                                             รวม 1,203,200 1,203,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 204,000 204,000

    ค่าใช้สอย 204,000 204,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 45,000

                                             รวม 249,000 249,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบลงทุน 1,988,400 1,988,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,988,400 1,988,400

                                             รวม 1,988,400 1,988,400



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,060,868 10,060,868

    งบกลาง 10,060,868 10,060,868

                                             รวม 10,060,868 10,060,868



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,582,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 595,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,585,772

แผนงานสาธารณสุข 127,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,606,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,203,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 249,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,988,400

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,060,868

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย และโดยอนุมัติของนายอําเภอลําปลายมาศ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายทองอยู่  อินทรกําแหง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสมชาย  คอประเสริฐศักดิ)

ตําแหน่ง นายอําเภอลําปลายมาศ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 48,482.50 58,860.50 56,247.92 55,200.00 0.00 % 55,200.00

     ภาษีบํารุงท้องที 74,600.44 73,654.64 72,662.00 74,000.00 0.00 % 74,000.00

     ภาษีป้าย 800.00 800.00 1,220.00 800.00 0.00 % 800.00

รวมหมวดภาษีอากร 123,882.94 133,315.14 130,129.92 130,000.00 130,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 19.40 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 52,167.50 2,647.50 11,475.50 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 7,590.00 8,520.00 8,990.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 64,832.50 16,167.50 25,484.90 20,000.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 543,076.09 441,216.37 376,265.59 450,000.00 -11.11 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 543,076.09 441,216.37 376,265.59 450,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 73,300.00 85,700.00 179,100.00 75,000.00 66.67 % 125,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 1,483.00 5,972.00 1,105.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,783.00 91,672.00 180,205.00 80,000.00 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 205,583.54 363,546.91 160,000.00 12.50 % 180,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,174,368.51 7,510,026.45 7,579,359.01 6,923,500.00 9.77 % 7,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,128,512.66 2,110,731.01 2,092,094.67 2,000,000.00 11.70 % 2,234,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,695.37 43,454.47 36,344.24 35,000.00 42.86 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 1,001,265.79 1,133,845.06 1,108,795.15 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,362,036.32 1,953,365.24 2,385,027.51 1,500,000.00 33.33 % 2,000,000.00

     ภาษียาสูบ 1,067.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 43,000.04 36,010.32 43,322.10 30,000.00 66.67 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 78,566.35 55,867.68 37,750.74 50,000.00 60.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 396,101.00 368,884.00 529,532.00 300,000.00 166.67 % 800,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1,746.00 892.40 1,500.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,219,613.04 13,419,513.77 14,176,664.73 12,000,000.00 14,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 -100.00 % 0.00
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 7,985,633.00 7,712,119.00 7,013,492.00 10,120,000.00 66.21 % 16,820,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,985,633.00 7,712,119.00 7,013,492.00 17,620,000.00 16,820,000.00

รวมทุกหมวด 21,011,820.57 21,814,003.78 21,902,242.14 30,300,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 55,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 74,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 800 บาท
ภาษีป้าย  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 7,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประมาณการตังรับ
ไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร  ประมาณการตังรับไว้  น้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 125,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ  ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,500,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 180,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่า
ปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปี
ทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,234,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่า
ปีทีผ่านมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
ภาษีสุรา  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษียาสูบ จํานวน 3,000 บาท
ภาษียาสูบ  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิน  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,820,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,820,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 553,051 598,320 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 50,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,778,580 1,886,400 1,886,400 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,382,031 2,571,120 2,571,120 2,571,120 2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,525,709 1,383,386 1,555,211 1,654,920 9.4 % 1,810,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 28,442 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 218,400 218,400 243,600 252,000 0 % 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 124,920 155,490 170,190 185,280 9.84 % 203,520

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 18,000 8,700 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 438,710 708,480 635,400 639,120 6.65 % 681,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 259,540 48,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,613,721 2,522,456 2,628,401 2,755,320 2,971,560

รวมงบบุคลากร 4,995,752 5,093,576 5,199,521 5,326,440 5,542,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 607,740 207,090 195,450 100,000 -50 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 2,500 0 5,000 -80 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 81,000 68,000 60,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 219 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 693,959 277,590 255,450 147,000 93,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 140,800 179,567.56 49,814 105,000 -95.24 % 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,000 6,700 50,000 -80 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการอบรมสัมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
และกรรมการหมู่บ้าน  จํานวน  
400,000  บาท

0 0 235,800 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการ
อบรมสัมมนาการเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

199,100 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

0 0 0 210,000 -100 % 0

1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 230,000

1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จํานวน 
200,000 บาท

0 199,660 0 0 0 % 0

2. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 10,000

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน  กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ตามโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
การอบรมโครงการต่างๆ ของท้องถิน
จังหวัดบุรีรัมย์หรือหน่วยงาน  ส่วน
ราชการอืน  เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้
บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงาน
จ้าง  และหลักสูตรเกียวกับการดําเนิน
งาน  เช่นหลักสูตรการดําเนินการทาง
วินัยพนักงานส่วนตําบล  หลักสูตรคณะ
กรรมการสอบสวน  หลักสูตรพัฒนาและ
เพิมทักษะคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ

0 0 205,000 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาท้องถินฯ

0 0 0 0 100 % 80,000
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3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ตามโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบัีนการศึกษาต่างๆ 
การอบรมตามโครงการต่างๆ ของท้อง
ถินจังหวัดบุรีรัมย์หรือหน่วยงาน ส่วน
ราชการอืน เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง และหลักสูตรเกียว
กับการดําเนินงาน เช่น หลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบล 
หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน หลัก
สูตรพัฒนาและเพิมทักษะคณะกรรมการ
สอบสวน ฯลฯ

125,100 0 0 0 0 % 0

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ตามโครงการความร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ การอบรม
ตามโครงการต่างๆ ของท้องถินจังหวัด
บุรีรัมย์ หรือหน่วยงาน ส่วนราชการอืน 
เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง และหลักสูตร
เกียวกับการดําเนินงาน เช่น หลักสูตร
การดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ตําบล หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน 
หลักสูตรพัมนาและเพิมทักษะคณะ
กรรมการสอบสวน ฯลฯ จํานวน  
350,000  บาท

0 197,580 0 0 0 % 0

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้
ด้านกฎหมาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

7,465 0 0 0 0 % 0
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4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาท้องถินฯ

0 0 0 100,000 -100 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนดฯ

0 0 0 0 100 % 10,000

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองใน
วันท้องถิน (18 มีนาคมของทุกปี) 9,000 0 0 0 0 % 0

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนดฯ

0 0 0 10,000 -100 % 0

5. โครงการวันท้องถินไทย  จํานวน  
10,000  บาท 0 5,300 0 0 0 % 0

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0 0 35,624 0 0 % 0

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 99,118 -100 % 0

6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการเลือกตังกําหนดสําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือ
เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถ่ิน

175,160 0 0 0 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร  จํานวน  
150,000 บาท

0 63,957 0 0 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียว
ข้องตามระเบียบราชการได้

45,818 0 0 0 0 % 0

8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการเสวนา
สร้างความสุข สูชุมชนอย่างยังยืน "รวม
ใจ พลังไทย สามัคคี"

9,950 0 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทําดี
เพือพ่อของแผ่นดิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

0 45,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,588.34 85,993.72 139,535 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 779,981.34 779,058.28 672,473 724,118 445,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,565 23,787 26,349 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,630 6,770 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,731 9,808 6,907 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 89,170 104,388 75,680 100,000 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,970 21,139 32,670 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 214,066 165,892 141,606 190,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 88,994.33 105,729.35 101,955.76 200,000 -50 % 100,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 56,753.76 97,299.92 98,543.79 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 145,748.09 203,029.27 200,499.55 330,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 1,833,754.43 1,425,569.55 1,270,028.55 1,391,118 908,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 50,000

1. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 
เครือง

22,500 0 0 0 0 % 0

1. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 
เครือง

0 45,800 0 0 0 % 0
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1. ค่าจัดซือแท่นบรรยาย (โพเดียม)  
ชนิดไม้ 0 0 0 5,000 -100 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 
เครือง

37,300 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองเสียง ไมโครโฟน สําหรับ
ประชุมสภา อบต. พร้อมติดตัง 95,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือชุดโต๊ะและเก้าอีสําหรับประชุม
สภา อบต. 95,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน  5  
ชุด 18,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.  ค่าจัดซือลําโพงเอนกประสงค์  1  
เครือง 0 0 3,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18  นิว)

0 0 16,000 0 0 % 0

2  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(INKJET Printer) 0 0 4,000 0 0 % 0

3  ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  
800  VA 0 0 2,800 0 0 % 0

4  ค่าจัดซือโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตังมาจากโรงงาน  
(OME)  ทีมีสิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย

0 0 3,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 267,800 45,800 30,590 5,000 50,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และ
ต่อเติมอาคาร  ทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 2,417,600

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 2,417,600

รวมงบลงทุน 267,800 45,800 30,590 5,000 2,467,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 345,315 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 345,315 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 345,315 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,102,306.43 6,915,260.55 6,505,139.55 6,727,558 8,918,280

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 981,543 769,500 890,560 1,165,983 10.26 % 1,285,620

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 25,530 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 67,290 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 40,260 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,156,623 931,500 1,052,560 1,327,983 1,447,620

รวมงบบุคลากร 1,156,623 931,500 1,052,560 1,327,983 1,447,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 217,560 81,310 83,810 89,350 -55.23 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -80 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 35,400 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 125 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 253,085 117,310 119,810 130,350 77,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,700 14,294 76,012 100,000 -70 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ

0 0 4,685 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างหรือบุคคลอืนทีเกียวข้องตามระเบียบ
ของทางราชการ

25,872 0 0 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0 29,454 0 0 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,419.5 33,541.5 29,160 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 41,991.5 77,289.5 109,857 180,000 80,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,029 27,928.5 29,983 50,000 -50 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900 20,600 19,985 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 40,929 48,528.5 49,968 80,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,103 3,007 5,727 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,103 3,007 5,727 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 339,108.5 246,135 285,362 400,350 217,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1  ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บานเลือนแบบ
กระจก  ขนาด  5  ฟุต  จํานวน  4  หลัง 0 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว)

0 29,900 0 0 0 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 0 24,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 54,800 20,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 54,800 20,000 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 167,152 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 167,152 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 167,152 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารงานคลัง 1,495,731.5 1,399,587 1,357,922 1,728,333 1,664,620

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 8,598,037.93 8,314,847.55 7,863,061.55 8,455,891 10,582,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 51,621 239,740 5.81 % 253,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 128,760 130,080 9.04 % 141,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 204,381 393,820 419,520

รวมงบบุคลากร 0 0 204,381 393,820 419,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,400 0 18,220 50,000 -60 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 9,000 15,000 140 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 1,700 1,076.47 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 7,400 0 27,220 66,700 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวัน
สงกรานต์

0 0 0 0 100 % 40,000

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันภัยเด็กนักเรียนในโรงเรียน 0 0 0 20,000 -100 % 0

1.2 โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

1.3 โครงการตังจุดสกัด และให้บริการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์
เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล

0 0 0 5,000 -100 % 0

2  โครงการกิจกรรมเพือเฝ้าการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 20,650 0 0 % 0

2.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 35,650 0 0 0 0 % 0

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 0 100 % 40,000

3.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดสกัด 
และให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

39,200 0 0 0 0 % 0

4  ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์รณรงค์  
สํารวจ  ซ่อมบํารุง  และสร้างภาชนะเก็บ
กักนําเพือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0 0 19,770 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,850 0 40,420 40,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 23,350 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุอืน 8,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 31,350 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 113,600 0 67,640 106,700 176,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1  ค่าจัดซือแผงกันเหล็กแบบล้อเลือน  
กรวยจราจร  และอุปกรณ์อืนๆ  ทีจําเป็น
ประจําศูนย์ อปพร.

0 0 10,000 0 0 % 0

2 ค่าจัดซือสายดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 2.5 นิว ยาว 2 เมตร พร้อม
ข้อต่อ จํานวน 2 เส้น

0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 40,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 113,600 0 312,021 500,520 595,520

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 181,914 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 181,914 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 181,914 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 28,060 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 26,150 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 55,210 0 0 0
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 40,450 0 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดสกัด  
และให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

0 24,400 0 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์รณรงค์  
สํารวจ  ซ่อม  และสร้างภาชนะเก็บกัก
นําเพือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0 8,350 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 73,200 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,950 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 4,950 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 133,360 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ 0 16,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 16,500 0 0 0
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 17,470 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 17,470 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 17,470 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 349,244 0 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 113,600 349,244 312,021 500,520 595,520

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 327,874 273,130 512,274 1,291,680 9.42 % 1,413,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,814 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 21,338 12,366 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 174,634 57.77 % 275,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 15,503 23.46 % 19,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,026 285,496 554,274 1,523,817 1,750,020

รวมงบบุคลากร 355,026 285,496 554,274 1,523,817 1,750,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 319,050 110,880 109,920 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 38,500 9.09 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,300 2,555 6,870 17,500 14.29 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,040 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 329,390 113,435 146,790 126,000 112,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 400 5,650 60,000 -91.67 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็น
วันสําคัญของทางราชการ 24,000 2,375 0 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 0 800 0 100 % 5,000

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2557 40,000 0 0 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 0 11,870 0 0 0 % 0

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 40,000

2.1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 0 0 5,000 -100 % 0

2.2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ 0 0 0 10,000 -100 % 0

2.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2560 0 0 0 40,000 -100 % 0

2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

2.5 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 25,000 -100 % 0

3  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปี 2559 0 0 22,400 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0 4,160 0 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

22,612 0 0 0 0 % 0
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4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ

0 0 5,956 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 137,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 86,612 18,805 34,806 200,000 212,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,002 19,205 16,230 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 1,068,599.16 1,065,313.48 1,161,512 -5.8 % 1,094,152

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600 2,620 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 1,053,482.67 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,078,084.67 1,090,424.16 1,081,543.48 1,201,512 1,134,152

รวมงบดําเนินงาน 1,494,086.67 1,222,664.16 1,263,139.48 1,527,512 1,458,852

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,300 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างรัว ประตูป้าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 0 225,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 225,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 225,000 0 4,300 0
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 153,840 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 153,840 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 153,840 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 2,493,600 2,406,000 2,407,000 2,712,900 -12.39 % 2,376,900

รวมเงินอุดหนุน 2,493,600 2,406,000 2,407,000 2,712,900 2,376,900

รวมงบเงินอุดหนุน 2,493,600 2,406,000 2,407,000 2,712,900 2,376,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 4,342,712.67 4,293,000.16 4,224,413.48 5,768,529 5,585,772

รวมแผนงานการศึกษา 4,342,712.67 4,293,000.16 4,224,413.48 5,768,529 5,585,772

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 22,000 17,800 1,800 32,000 -53.13 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน 0 9,750 0 0 0 % 0

1. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 0 0 0 150,000 -100 % 0

1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาก
ขยะ 0 0 0 0 100 % 16,600

1. โครงการอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 0 0 28,012 0 0 % 0

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก  โรคเอดส์  และโรคอุบัติใหม่ 0 0 16,700 0 0 % 0
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2. โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก , โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ 0 0 0 20,000 -32.5 % 13,500

3. โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย ท
สม. , อสม. และผู้นําชุมชน 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,270 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 22,000 28,820 46,512 212,000 65,100

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 52,538 26,279 4,350 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 198,000 198,000 198,000 130,000 -67.31 % 42,500

รวมค่าวัสดุ 250,538 224,279 202,350 190,000 62,500

รวมงบดําเนินงาน 272,538 253,099 248,862 402,000 127,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควันสําหรับ
กําจัดพ่นยุง แมลงนําโรคต่างๆ จํานวน 
1 เครือง

0 59,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 150,000 75,000 75,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,000 75,000 75,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 75,000 75,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 422,538 387,099 323,862 402,000 127,600

รวมแผนงานสาธารณสุข 422,538 387,099 323,862 402,000 127,600
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 461,635 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,290 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 514,925 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 514,925 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 117,810 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 117,810 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนคน
ต่างวัย (ค่ายครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง)

30,000 0 0 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกอาชีพระยะ
สัน (การจับผ้า ผูกผ้า และการทําบายศรี
สู่ขวัญ) ให้กับประชาชนเพือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

27,380 0 0 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,980 0 0 0 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,990 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,990 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 185,780 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 715,705 0 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 715,705 0 0 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 480,380 486,120 546,800 577,200 9.48 % 631,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,170 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,825 299,760 328,540 337,680 10.02 % 371,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 38,445 23,580 13,740 12,300 -48.78 % 6,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 810,820 851,460 931,080 969,180 1,051,740

รวมงบบุคลากร 810,820 851,460 931,080 969,180 1,051,740
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 198,840 73,390 71,720 60,000 -33.33 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,110 10,220 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 198,840 78,500 81,940 60,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 202,400 155,600 71,125 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียว
ข้องตามระเบียบของทางราชการ

960 0 0 0 0 % 0

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ

0 0 7,322 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,016.5 550,300 93,000 318,700 -90.59 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 303,376.5 705,900 171,447 548,700 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,159 18,841 14,666 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,327 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,600 2,585 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,990 0 7,028 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 30,749 26,753 21,694 80,000 55,000
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รวมงบดําเนินงาน 532,965.5 811,153 275,081 688,700 355,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18  นิว)

0 0 29,000 0 0 % 0

2.  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(INKJET  Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด  A3

0 0 8,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 37,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 37,500 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 136,414 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 136,414 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 136,414 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 511,479.26 482,251.14 515,421.14 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 511,479.26 482,251.14 515,421.14 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 511,479.26 482,251.14 515,421.14 200,000 200,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,855,264.76 2,281,278.14 1,759,082.14 1,857,880 1,606,740

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,855,264.76 2,281,278.14 1,759,082.14 1,857,880 1,606,740
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการค่าย
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี  2557

18,955 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 18,955 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 18,955 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 18,955 0 0 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 478,020 539,894 576,480 10.22 % 635,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 520,020 581,894 618,480 677,400

รวมงบบุคลากร 0 520,020 581,894 618,480 677,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 45,150 44,320 50,000 -40 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 45,150 44,320 50,000 51,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 4,998 45,000 122.22 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว 0 0 14,782 0 0 % 0

1. โครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 10,000

1.1 โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว 0 0 0 10,000 -100 % 0

1.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2560 0 0 0 40,000 -100 % 0

1.3 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

0 0 0 15,000 -100 % 0

10. โครงการแก้มใสวัยเสียง 0 0 20,000 0 0 % 0

10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส วัย
เสียง)

0 0 0 0 100 % 20,000

10. โครงการสานสัมพันธ์สูงวัยด้วยรัก
และห่วงใย 0 44,700 0 0 0 % 0

11. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิมศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนในพืนทีตําบลทะเมนชัย

0 0 0 0 100 % 20,000

11. โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสันให้
กับประชาชนเพือแก้ไขปัญหาความยาก
จนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

0 20,000 0 0 0 % 0

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0 6,110 0 0 0 % 0
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13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0 0 36,572.64 0 0 % 0

13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผน
การศึกษาอบรมของสถาบันท้องถินฯ 0 0 0 0 100 % 30,000

2. "โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่   ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด"ประจําปี  2559 0 0 55,500 0 0 % 0

2. โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2558 0 35,000 0 0 0 % 0

2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส  วัย
เสียง)

0 0 0 30,000 -100 % 0

2.3 โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้
ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัว)

0 0 0 20,000 -100 % 0

2.4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 0 0 0 30,000 -100 % 0

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 0 0 60,000 -100 % 0

2.6 โครงการฟืนฟูและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถินของผู้สูงอายุเพืออนุรักษ์สืบสาน
ให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

0 0 0 30,000 -100 % 0

2.8 โครงการจัดทําสิงอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตัง
ครรภ์และประชาชนทัวไป

0 0 0 100,000 -100 % 0

3.  โครงการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
ในการเกษตร 0 0 13,800 0 0 % 0

3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี

0 0 0 0 100 % 15,000
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5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้าน เพือรับทราบปัญหาและความต้อง
การของชุมชน ประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

0 0 9,990 0 0 % 0

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงวัย" 0 0 0 0 100 % 30,000

6  โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 0 0 10,000 0 0 % 0

6. โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์ และครอบ
ครัว)

0 0 0 0 100 % 20,000

7.  โครงการสานสัมพันธ์สูงวัยด้วยรัก
และห่วงใย 0 0 100,000 0 0 % 0

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 20,000

8.  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้
กับประชาชนเพือแก้ไขปัญหาความยาก
จนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 30,000 0 0 % 0

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้านเพือรับทราบปัญหาและความต้อง
การของชุมชนประกอบการจัดทําแผน
พัมนาสามปี

0 9,855 0 0 0 % 0

8. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 0 0 0 0 100 % 30,000

9.  โครงการปันรักสูงวัยใกล้ชิดศาสนา 0 0 30,000 0 0 % 0

9. โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพ
บทบาทสตรีในพืนทีตําบลทะเมนชัย 0 0 0 0 100 % 20,000

9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราช
กรณียกิจตามรอยพ่อหลวงและถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,444.5 2,500 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 127,109.5 328,142.64 585,000 375,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 7,000 9,996 10,000 5 % 10,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,995 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 11,995 9,996 20,000 15,500

รวมงบดําเนินงาน 0 184,254.5 382,458.64 655,000 441,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซ์อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร 0 0 0 0 100 % 4,300

1. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือนแบบ
กระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 5,000 -100 % 0

2. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว)

0 0 0 16,000 -100 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

3. ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 0 0 0 3,100 -100 % 0

4. ค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และ
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตังจากโรง (OEM) ที
มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

0 0 0 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,200 4,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 37,200 4,300

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  15:33:00 หน้า : 28/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 101,928 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 101,928 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 101,928 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 35,000 30,000 70,000 14.29 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 30,000 70,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 30,000 70,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 841,202.5 994,352.64 1,380,680 1,203,200

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18,955 841,202.5 994,352.64 1,380,680 1,203,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนืองในวัน
เข้าพรรษาประจําปี 2557

28,400 0 0 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนืองในวัน
เข้าพรรษา ประจําปี 2558

0 25,000 0 0 0 % 0

1. โครงการถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 2,000

1.1 โครงการถวายเทียนพรรษา  
ประจําปี 2560 0 0 0 20,000 -100 % 0
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1.2 โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล 
"ทะเมนชัยเกมส์" ประจําปี 2560 0 0 0 200,000 -100 % 0

1.4 โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจําปี 2560 0 0 0 30,000 -100 % 0

2.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 0 0 126,000 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2557 30,000 0 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจํา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส์" 0 0 0 0 100 % 200,000

3.  โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 26,230 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด  ประจําปี 
2557

163,660 0 0 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2558 0 127,980 0 0 0 % 0

3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 222,060 152,980 152,230 250,000 204,000

รวมงบดําเนินงาน 222,060 152,980 152,230 250,000 204,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 10,000 20,000 25,000 80 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 20,000 25,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 20,000 25,000 45,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 232,060 162,980 172,230 275,000 249,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 232,060 162,980 172,230 275,000 249,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1. โครงการติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์  หมู่ที  17  บ้านใหม่อัมพวัน  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

168,000 0 0 0 0 % 0

2. โครงการติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์  หมู่ที  15  บ้านหนองม่วงใต้  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

35,000 0 0 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 204,000 0 0 % 0

1. โครงการงานรือเปลียนหลังคาอาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 143,000 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1. โครงการดัดแปลงอาคารเอนก
ประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย  หมู่ที  15  บ้านหนองม่วงใต้  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

149,000 0 0 0 0 % 0

2. โครงการต่อเติมหอประชุมเอนก
ประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย  หมู่ที 15   บ้านหนองม่วงใต้  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

192,000 0 0 0 0 % 0

ต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ทะเมนชัย 38,500 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทะ
เมนชัย 52,500 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 112,000 0 0 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างทางระบายนํา 
คอนกรีตรางเปิด พร้อมวางท่อคอนกรีต  
หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

146,000 0 0 0 0 % 0

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกรด
ปรับแต่ง หมู่ที 12 0 66,500 0 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 0 199,000 0 0 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที 4 0 84,000 0 0 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตรางเปิดพร้อมวางท่อคอนกรีต 
หมู่ที 17

0 184,800 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 0 199,000 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านบริหารชนบท ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

162,500 0 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 217,200 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 0 199,000 0 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองไทร ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

149,500 0 0 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านหนองบัว ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

149,500 0 0 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่
ที 9 0 112,000 0 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 0 91,500 0 0 0 % 0
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5. โครงการถนนหินคลุก หมู่ที 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

100,700 0 0 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 0 106,000 0 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านหนองม่วงน้อย ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

48,500 0 0 0 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านหนองนําขุ่น  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

128,500 0 0 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 15 บ้านหนองม่วงใต้  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

149,500 0 0 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 0 206,000 0 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที  16  บ้านน้อยพัฒนา  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรรัมย์

149,000 0 0 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 12 0 132,000 0 0 0 % 0

ขุดขยายร่องระบายนําสาธารณะโคก
ป่าช้าใหญ่ 19,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (มีฝาปิด) 0 0 219,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.  โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 175,000

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 0 230,000 0 0 % 0
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1. โครงการวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที 4 
บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

10. โครงการก่อสร้างถังเหล็กประปา
แบบลูกบอล พร้อมระบบจ่ายนํา  หมู่ที  
17  บ้านใหม่อัมพวัน  ต.ทะเมนชัย  อ
.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 275,000

10. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิน
ท่อเมนต์ หมู่ที 16 บ้านน้อยพัฒนา ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

11. โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 17 บ้านใหม่อัมพวัน ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

2.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  6  
บ้านบริหารชนบท  ต.ทะเมนชัย  อ.ลํา
ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 175,700

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6 บ้านบริหารชนบท  ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

2. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตพร้อมวางท่อนําเข้า สระนํา
หนองไทร

0 0 219,000 0 0 % 0

3.  โครงการก่อสร้างถังเหล็กประปา
แบบลูกบอล พร้อมระบบจ่ายนํา หมู่ที  8 
 บ้านหนองไทร  ต.ทะเมนชัย  อ.ลํา
ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 275,000

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 0 216,000 0 0 % 0

3. โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 
8 บ้านหนองไทร ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0
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4.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  9  บ้าน
หนองบัว  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 185,500

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 0 218,000 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านหนองบัว  ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 224,900 -100 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที  10  บ้านหนองม่วงน้อย  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 201,500

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านหนองม่วงน้อย ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

5. โครงการติดตังระบบแผงโซล่าเซล
พร้อมโครงเหล็ก 0 0 132,400 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที 
11 บ้านหนองนําขุ่น ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

6. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมราง
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  11 
 บ้านหนองนําขุ่น  ต.ทะเมนชัย  อ.ลํา
ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 136,000

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 12 บ้านบุตาริด ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 143,800 -100 % 0

7. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  หมู่ที  
12  บ้านบุตาริด  ต.ทะเมนชัย  อ.ลํา
ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 195,000

7. โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 0 0 98,000 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมุ่ที  15  บ้านหนองม่วงใต้  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 172,700

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  15:33:00 หน้า : 35/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

8. โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 6 
ลูกบาศก์เมตร  (ถังไฟเบอร์ 4 ลูก) 0 0 218,500 0 0 % 0

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิน
ท่อเมนต์ หมู่ที 12 บ้านบุตาริด ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 0 0 78,600 -100 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที  16  บ้านน้อยพัฒนา  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 197,000

9. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านหนอง
ม่วงใต้    ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

0 0 0 225,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 4 0 0 212,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ 34,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,872,700 1,691,800 2,184,100 2,390,300 1,988,400

รวมงบลงทุน 1,872,700 1,691,800 2,184,100 2,390,300 1,988,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,872,700 1,691,800 2,184,100 2,390,300 1,988,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,872,700 1,691,800 2,184,100 2,390,300 1,988,400

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,667 56,721 62,822 72,600 5.79 % 76,800

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0 80,000 0 0 0 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 5,850,800 7.78 % 6,306,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,704,000 21.78 % 3,292,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 48,000 52,500 90,000 0 % 90,000
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สํารองจ่าย 7,954 4,920 193,069 300,000 -77.54 % 67,368

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 150,000 85,000 0 % 85,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000 0 0 40,000 -75 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 118,862 123,818 130,000 126,800 4.81 % 132,900

รวมงบกลาง 340,483 313,459 588,391 9,269,200 10,060,868

รวมงบกลาง 340,483 313,459 588,391 9,269,200 10,060,868

รวมงบกลาง 340,483 313,459 588,391 9,269,200 10,060,868

รวมแผนงานงบกลาง 340,483 313,459 588,391 9,269,200 10,060,868

รวมทุกแผนงาน 18,512,056.36 18,634,910.35 18,421,513.81 30,300,000 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 8,918,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,918,280 บาท
งบบุคลากร รวม 5,542,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
    1. เงินเดือน นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท/เดือน
    2. เงินเดือน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,200 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. เดือนละ 1,750
 บาท/เดือน
    2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 880 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    1. เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท/เดือน
    2. เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ๆ ละ 880
 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
เดือนละ  7,200 บาท  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220 บาท
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,180 บาท
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200 บาท
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 คน ๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,971,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,810,440 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  5  อัตรา  ดังนี
1. เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน  486,720   บาท
2. เงินเดือนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน  382,560  บาท
3. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด เป็นเงิน  369,480  บาท
4. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน  318,000 บาท
5. เงินเดือนนิติกร เป็นเงิน 253,680 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  3
  อัตรา    ดังนี
     (1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นเงิน  7,000  บาท/เดือน
     (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นเงิน  3,500  บาท/เดือน
     (3) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เป็น
เงิน  3,500  บาท/เดือน
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เงิน 7,000 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,600 บาท
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
     1. เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เป็นเงิน  232,800   บาท
     2. เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  
232,800  บาท
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี
     1. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทัวไป)  
เป็นเงิน  108,000 บาท
     2. ค่าตอบแทนนักการภารโรง (พนักงานจ้างทัวไป) เป็นเงิน 
108,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/
ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี
     1. เงินเพิมต่างๆ พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทัวไป)  เป็น
เงิน  12,000 บาท
     2. เงินเพิมต่างๆ นักการภารโรง (พนักงานจ้างทัวไป) เป็น
เงิน 12,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 908,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0809.3/ว 0932 ลงวัน
ที  21  กุมภาพันธ์  2560  เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นรายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธเบิกจ่ายตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2579 ลงวัน
ที 26 พฤศจิกายน 2558 เรือง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิน)
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ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายสําหรับทําประกันภัยรถยนต์ของ
ราชการ ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้าง
รูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกียว
กับประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับวินัย
จราจรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน ค่าจ้างเหมาในการจัดทําแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุป
ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1. ค่ารับรอง  จํานวน  5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ผู้ตรวจงาน ทัศนศึกษาดุงานและเยียมชมกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ  จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการ
เลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายในการประชุม ทังนีให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเข้าร่วม
ประชุมฯ ในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การฝ่ายต่างๆ ทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบหรือหนังสือสังการ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธิเปิด-ปิด การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าพร้อมเครืองดืม ค่าเช่า
ทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าจัดซือของฝาก ค่าสถานทีเข้าเยียมชมศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2089 ลงวัน
ที  12  เมษายน  2559  เรือง  การจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 163)
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2. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท
เพือการแลกเปลียนองค์ความรู้ รับทราบปัญหาและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือนําไปสู่การบริหารจัดการทีดี เป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาท้องถินฯ

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถินตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ การอบรม
ตามโครงการต่างๆ ของท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์หรือหน่วยงานส่วนราชการ
อืน เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาจ้าง และหลักสูตรเกียวกับการดําเนินงาน 
เช่นหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบล หลักสูตรคณะ
กรรมการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและเพิมทักษะคณะกรรมการ
สอบสวน ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนดฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์การ
เลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าจัดทําป้าย
คะแนน ค่าจ้างทําความสะอาด ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการเลือกตัง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวัน
ที 23 พฤศจิกายน 2552)
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้องตาม
ระเบียบราชการได้ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 2709 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทัง
วิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสุญหาย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ  จํานวน 30,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
     - ซ่อมปกติ เป็นเงิน 10,000 บาท
     - ซ่อมกลาง เป็นเงิน 10,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรางมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน  2559)  
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ แมกซ์ คลิปดํา ไวท์บอร์ด ทีเสียบกระดาษ 
กระดาษทําปก แลคซีน เครืองดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก
ฟอก กระดาษชําระ นํายาขัดพืน นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ผู้ถู
พืน ฯลฯ หรือเครืองบริโภคทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานและอืนๆ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตลัดผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ ชุดดรัม คีบอร์ด เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย และอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัย (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1138 ลงวันที 12 มิถุนายน 2560 เรือง การชําระค่าไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายเกียวกับยการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าเช่าบริการพืนทีอินเตอร์
เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบํารุงรักษา ระบบและสํารอง
ข้อมูล ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  15:34:36 หน้า : 6/7



งบลงทุน รวม 2,467,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 50,000 บาท
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,417,600 บาท
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และต่อเติมอาคาร  ทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 2,417,600 บาท

     โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และต่อเติมอาคาร  ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ขนาดความกว้าง 19.00  เมตร  ความ
ยาว  25.00  เมตร  พืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า  475  ตารางเมตร  ราย
ละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยกําหนด
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,664,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 1,664,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,447,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,447,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,285,620 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  4  อัตรา  ดังนี
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  เป็นเงิน  416,160   บาท
2. เงินเดือนนักวิชาการคลัง   เป็นเงิน  342,720  บาท
3. เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  288,120  บาท
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นเงิน  238,620 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆสําหรับพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 1 อัตรา (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  
มท  0809.3/ว 0932 ลงวันที  21 กุมภาพันธ์ 2560  เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นรายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ 
พ.ศ. 2559)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
และลูกจ้าง (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท
. 0809.2/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2579 ลงวันที 26 พฤศจิกายน
 2558 เรือง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิน)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่า
บอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร การจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างหรือบุคคลอืนทีเกียวข้องตามระเบียบของทางราชการ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2709 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทังวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทํา
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสุญหาย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา  ครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ วัสดุ
อืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20  มิถุนายน  2559)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ 
หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ลูกแมกซ์ 
ยางลบ แมกซ์ เครืองดังเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไว้บอร์ด ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืนๆ 
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
จดหมายลงทะเบียน ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 595,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 595,520 บาท
งบบุคลากร รวม 419,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,680 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
1. เงินเดือนนักป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย  เป็นเงิน  
253,680   บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวันที  
30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  
     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0809.3/ว 0932 ลงวันที  21  กุมภาพันธ์  2560
  เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นรายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559)  จํานวน 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อป
พร. จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีตาม
ระเบียบกําหนด (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2579 ลงวัน
ที 26 พฤศจิกายน 2558 เรือง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
เคร่งครัด)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวัน
สงกรานต์

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557) 
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ประกอบการอบรม ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าเติมนํายาถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร 
เคลือบโพลีเมียมพร้อมข้อต่อทองเหลือง  จํานวน  1  สาย  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 5,585,772 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,585,772 บาท
งบบุคลากร รวม 1,750,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,750,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,413,360 บาท

1.เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ดังนี
     1) เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา  เป็นเงิน  342,720 บาท
     2) เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 258,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
2.เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
     1) เงินเดือน นายวุฒิกรณ์ ทองสุทธิ  เป็นเงิน 291,480 บาท
     2) เงินเดือน นายประเทือง โชยรัมย์ เป็นเงิน 280,320 บาท
     3) เงินเดือน นายบันเทิง แซงรัมย์ เป็นเงิน 240,840 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการ
ศึกษา) จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
1. นางเจตต์  ทองแพง  เป็นเงิน  167,520   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรทางการศึกษา) จํานวน  
1  อัตรา  ดังนี
1. นางสาวขนิษฐา  แซงรัมย์ เป็นเงิน  108,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  15:37:20 หน้า : 1/5



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,140 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการศึกษา) 
จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
1. นางเจตต์  ทองแพง  เป็นเงิน  7,140  บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรทางการศึกษา) 
จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
1. นางสาวขนิษฐา  แซงรัมย์  เป็นเงิน  12,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 1,458,852 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  
มท  0809.3/ว 0932 ลงวันที 21 กุมภาพันธ์  2560 เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นรายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ 
พ.ศ. 2559)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบและกฎหมยกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2579 ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558 
เรือง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าใช้สอย รวม 212,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าตอบรับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ธง
ชาติ ฯลฯ สําหรับพิธีการทีสําคัญของทางราชการตามวาระและโอกาส
ต่างๆ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 
เช่น การจัดสถานที ค่าของรางวัล สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 163)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้องตาม
ระเบียบราชการได้ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 2709 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทัง
วิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสุญหาย)
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 137,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืนและวัสดุต่างๆ ทีชํารุด ฯลฯ (ถิอปฦิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559)

ค่าวัสดุ รวม 1,134,152 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ลูกแมกซ์ ยางลบ แมกซ์ เครืองดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,094,152 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้กับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แห่ง (260 วัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
1 แห่ง (260 วัน) ดังนี
     1. โรงเรียนบ้านหนองไทร  จํานวนเด็ก  95  คนๆละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 182,039 บาท
     2. โรงเรียนบ้านหนองบัว  จํานวนเด็ก  100  คนๆละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 191,620 บาท
     3. โรงเรียนบ้านหนองม่วง  จํานวนเด็ก  208  คนๆละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  398,570 บาท
     4. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  จํานวนเด็ก  87  คนๆละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 166,710 บาท
     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  จํานวนเด็ก  81  
คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 155,213 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 153)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  สายเคเบิล  เมนบอร์ด  เมาส์ 
โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,376,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,376,900 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 2,376,900 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 
4 แห่ง (200 วัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 แห่ง (245 วัน) 
ดังนี  รวมจํานวน  2,356,900  บาท
     1) โรงเรียนบ้านหนองไทร  จํานวนเด็ก  95  คนๆละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 380,000 บาท
     2) โรงเรียนบ้านหนองบัว  จํานวนเด็ก  100  คนๆละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท
     3) โรงเรียนบ้านหนองม่วง  จํานวนเด็ก  208  คนๆละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  832,000 บาท
     4) โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  จํานวนเด็ก  87  คนๆละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 348,000 บาท
     5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  จํานวนเด็ก  81  
คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 396,900 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560
 หน้า 170)
2. เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบุโพธิ  จํานวน  20,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 
24 มิถุนายน 2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 174)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  15:37:20 หน้า : 5/5



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 127,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 127,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 127,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดพ่นนํายาเคมีกําจัดยุง ในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ จํานวน 16,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ  รายละเอียด
ตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคไข้เลือดออก , โรคเอดส์ และโรคอุบัติ
ใหม่

จํานวน 13,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรือง
ให้ความรู้เรืองโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน 
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฯลฯ 
รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้) 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 154)
3. โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย ทสม. , อสม. และผู้นําชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่เครือข่าย  ท
สม. , อสม.  และผู้นําชุมชน  เพือให้ความรู้การจัดการขยะ และรักษาสิง
แวดล้อมทีถูกต้อง  ประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  พร้อมเครืองดืม  และค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืนและวัสดุต่างๆ ทีชํารุด ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559)
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ค่าวัสดุ รวม 62,500 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  หรือนํามัน
อืนทีจําเป็นในการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุง ฯลฯ เพือใช้ในการฉีดพ่นสาร
เคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 42,500 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย จํานวน 15 ถัง ๆ
 ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 500 โดส ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
3. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อยาฉีดคุมกําเนิดสุนัข/แมว จํานวน 300 โดส ๆ
 ละ 10 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,606,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,606,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,051,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,051,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 631,920 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  เป็นเงิน  402,720   บาท
2. เงินเดือนนายช่างโยธา เป็นเงิน  229,200  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 371,520 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1. ผู้ช่วยช่างโยธา  เป็นเงิน  203,040   บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  168,480  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,300 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่าง สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน 
กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  
2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  จํานวน  30,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0809.3/ว 0932 ลงวันที  21  กุมภาพันธ์  2560  เรือง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
รายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559)
2. ค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการเปิดซองและ
ตรวจการจ้างให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
เคร่งครัด)

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ของไฟฟ้าสาธารณะประจําหมู่บ้าน ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าเย็บหนังสือ ค่าล้างรูป ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําแผนทีภาษี  และค่าจ้างเหมาปรับปรุงหรือซ่อม
แซมระบบประปา
และอุปกรณ์ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารโครงการ)  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลทีเกียวข้อง
ตามระเบียบของทางราชการ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2709 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทังวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทํา
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสุญหาย)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุต่างๆ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว
 20 มิถุนายน 2559)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้สํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษไข กระดาษเขียน
แบบ กระดาษลูกฟูก กระดาษโปสเตอร์ ยางลบ แฟ้ม ภาพ
เขียน แผนที แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ แผ่นป้ายชือสํานักงาน
หรือหน่วยงาน นาฬิกาตังหรือแขวน กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาร์ด
 สายไฟ ปลักไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ท่อระบายนํา แผงกันจราจร กรวยจราจร นํามันทาไม้ ปูน
ขาว ทุนเนอร์ ค้อน ตะปู สังกะสี จอบ เสียม อุปกรณ์ ท่อต่างๆ ฯลฯ   (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนสีโปสเตอร์ โฟม ฟิล์ม และอืนๆ รวมทังจ้าง
เหมาในการเขียนป้ายผ้าและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายไม้
อัด ป้ายไวนิลทีใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของทางราชการตามนโยบาย
ของทางราชการ
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผนดิสก์ แผนกรองแสง 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส์ โปรแกรมและอืนๆ 
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท

1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ  เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ  (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559) (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 
หน้า 167)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,203,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,203,200 บาท
งบบุคลากร รวม 677,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 677,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 635,400 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน  323,760   บาท
2. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน  311,640  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2
/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 441,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล   และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  
มท  0809.3/ว 0932 ลงวันที  21 กุมภาพันธ์  2560 เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นรายจ่ายอืนทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ 
พ.ศ. 2559)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือใน
วันหยุดราชการหรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ
และกรณีอืนๆ ตามกฎหมายกําหนด (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. 
กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
และผู้มีสิทธิได้รับ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ 
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายสําหรับทําประกันภัยรถยนต์ของ
ราชการ ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้าง
รูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกียว
กับประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับวินัย
จราจรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน ค่าจ้างเหมาในการจัดทําแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุป
ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ต่างๆ ปลูกหญ้าแฝกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล เพือถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมษานุวงศ์ เนืองในโอกาสมหามงคล ตามทีทางราชการกําหนด 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) (สํานักปลัด)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 161)
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส 
วัยเสียง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส วัยเสียง) )(ตามรายละเอียดร่าง
โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย) (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 
พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
(กองสวัสดิการสังคม)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 156)
11. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเพือพัฒนาและเพิมศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนในพืนทีตําบลทะเมนชัย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
เพือพัฒนาและเพิมศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลทะเมนชัย (ตาม
รายละเอียดร่างโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย) (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  
(กองสวัสดิการสังคม) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 156)
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12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิก ค่าบริการทีจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที 19
 พฤษภาคม
2560 เรือง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการรวมทังวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทําหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายสุญหาย) (กองสวัสดิการสังคม)
13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผนการศึกษาอบรมของสถาบันท้องถินฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เพือ
พัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เยาวชน  ประจําปี 2561  ในการเข้าค่ายอบรมปรับเปลียนพฤติกรรมผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสียงในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าและเครืองดืม ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1
 กรกฎาคม 2557)
 (สํานักปลัด)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 155)
3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดําเนินกิจกรรมในการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ เพือเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคนใน
ชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุประกอบการอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท  0310.4/ว 2128  ลงวันที 31 กรกฎาคม  2557  เรือง  การ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ) (สํานักปลัด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 166)
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายโครงการ ค่า
กระดาษ ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถินและจังหวัดแบบบูรณาการ) (สํานักปลัด) (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 166)
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงวัย" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" (ตามรายละเอียดร่างโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย)  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 
2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  (กองสวัสดิ
การสังคม) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 155)
6. โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์ และ
ครอบครัว)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว) (ตามรายละเอียดร่าง
โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย) (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน)  (กองสวัสดิการสังคม)
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้โอกาส (ตามรายละเอียดร่างโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมน
ชัย) (กองสวัสดิการสังคม) (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 148)
8. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สัน (ตามรายละเอียดร่างโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมน
ชัย) (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)  (กองสวัสดิการสังคม) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 
ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 147)
9. โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพบทบาทสตรีในพืนทีตําบลทะเมนชัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและเพิม
ศักยภาพบทบาทสตรีในพืนทีตําบลทะเมนชัย (ตามรายละเอียดร่าง
โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย) (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ วัสดุ
อืนๆ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุายน 2559)
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ค่าวัสดุ รวม 15,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแสกนบัตรประชาชน จํานวน 1 เครือง
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ แมกซ์ คลิปดํา ไวท์บอร์ด ทีเสียบกระดาษ 
กระดาษทําปก แลคซีน เครืองดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึก เมนบอร์ดเมโมรีชิป เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืนๆที
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559
เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและคุรภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)  (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ค่าจัดซ์อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สําหรับเก็บแบบฟอร์เอกสารต่างๆ 
คุณลักษณะ
     - ตู้เหล็ก 15 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า  37x 45x 31 ซม. จํานวน 1
 หลัง
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท

1. อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการจัดหาราย
ได้  จํานวน  10,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการหารายได้เพือจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาด
 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 171)
2. อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอเสือกกบ้านบุตาริด จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอเสือกก
บ้านบุตาริด ประจําปี 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-
2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 148)
3. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทะเมนชัย 
จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทะเมนชัย
ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลทะเมนชัย ประจําปี 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 149)
4. อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลทะ
เมนชัย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุตําบลทะเมนชัย ประจําปี 2561 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 249,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 249,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานถวายเทียนพรรษาเนืองในวันเข้า
พรรษา  ประจําปี 2561 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 152)
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส์" จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัย
เกมส์"  ประจําปี  2561  เช่น ค่าจัดสถานทีและสนามแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 152)
3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประเพณีวันสงกรานต์  
ประจําปี 2561  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี
     1. อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  20,000  บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึนเขา
พนมรุ้ง ประจําปี 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 168)
     2. อุดหนุนจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ ประจําปี 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปีงบประมาณ  2560 หน้า 173)
     3. อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายสําหรับพิธีการทีสําคัญของทางราชการตามวาระ  และ
โอกาสต่างๆ  (ถือปฏิบัติตามหนังสืออําเภอลําปลายมาศ ที บร 0518/
ว 553  ลงวันที 7 สิงหาคม 2560 เรือง ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2561)
     4. อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธี
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระนาถบพิตร วันที 26 ตุลาคม 2560  (ถือปฏิบัติตามหนังสืออําเภอ
ลําปลายมาศ ที บร 0518/ว 553  ลงวันที 7 สิงหาคม 2560 เรือง 
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ 2561)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,988,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,988,400 บาท
งบลงทุน รวม 1,988,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,988,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.  โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 175,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  4  บ้านหนองม่วง  ตําบลทะเมนชัย  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ  บริเวณบ้านเลขที  52 นายนิยม  ซอมรัมย์   
หมู่ที  4 บ้านหนองม่วง  ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดสินสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที      นางคํา  ไชฉลาด  
หมู่ที  4 บ้านหนองม่วง   ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     รายละเอียดโครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40  เมตร จํานวน  90 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน  
16  บ่อ พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า   121.20    ตร.ม.  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย  และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ 
ก่อสร้าง จํานวน  1  ป้าย
     รายละเอียดอืนๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 122)
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10. โครงการก่อสร้างถังเหล็กประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบจ่ายนํา  หมู่ที  
17  บ้านใหม่อัมพวัน  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 275,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที 17  บ้านใหม่อัมพวัน  ตําบลทะเมนชัย  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดทีตังโครงการ  บริเวณบริเวณทีตังระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 17  
บ้านใหม่อัมพวัน  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
     รายละเอียดโครงการรือเก็บถังประปาเดิม  ขนาด 12  ลบ.ม. จํานวน
1 ใบ
          -  ติดตังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล  ขนาด 12 ลบ.ม. จํานวน  
1  ใบ
          -  ติดตังถังกรองพร้อมใส้กรอง จํานวน   1  ใบ
          -  ติดตังระบบท่อประสานภายใน  1  ระบบ
          -  ตู้ควบคุมไฟฟ้า   จํานวน   1   ตู้
          -  เทคอนกรีตรองถังกรอง  หนา 0.15  มม.
 พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย และป้ายแนะนําก่อนดําเนิน
การก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย 
     รายละเอียดอืนๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 127)
2.  โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  6  บ้านบริหารชนบท  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 175,700 บาท

     สถานทีก่อสร้าง   หมู่ที 6  บ้านบริหารชนบท   ตําบลทะเมนชัย   
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     จุดเริมต้นโครงการ  บริเวณบ้านเลขที  117 นางวันทอง   แทนคํา  
หมู่ที 6  บ้านบริหารชนบท  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดสินสุดโครงการ  บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบริหารชนบท  หมู่ที 6
   บ้านบริหารชนบท  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัด
บุรีรัมย์     
     รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง  กว้างออกข้างละ  0.80
  เมตร ยาว  200 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  320  ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายและ
ป้าย แนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการก่อสร้าง จํานวน  1  ป้าย   
     รายละเอียดอืนๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 123)
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3.  โครงการก่อสร้างถังเหล็กประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบจ่ายนํา หมู่ที  8 
 บ้านหนองไทร  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 275,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที 8  บ้านหนองไทร  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดทีตังโครงการ  บริเวณบริเวณทีตังระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 8
  บ้านหนองไทร   ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
     รายละเอียดโครงการรือเก็บถังประปาเดิม  ขนาด 12  ลบ.ม. จํานวน 
1 ใบ
          -  ติดตังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล  ขนาด 12 ลบ.ม. จํานวน  
1  ใบ
          -  ติดตังถังกรองพร้อมใส้กรอง จํานวน   1  ใบ
          -  ติดตังระบบท่อประสานภายใน  1  ระบบ
          -  ตู้ควบคุมไฟฟ้า   จํานวน   1   ตู้
          -  เทคอนกรีตรองถังกรอง  หนา 0.15  มม.
 พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย และป้ายแนะนําก่อนดําเนิน
การก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย 
     รายละเอียดอืนๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 123)

4.  โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  9  บ้านหนอง
บัว  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 185,500 บาท

     สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที 9  บ้านหนองบัว  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ  บริเวณบ้านเลขที  56 นายดอม  สระแก้ว  
หมู่ที  9 บ้านหนองบัว  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ   บริเวณบ้านเลขที  นายประสงค์  สระแก้ว  
หมู่ที  9 บ้านหนองบัว   ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     รายละเอียดโครงการ  เทคอนกรีตรางระบายนํา ขนาดความกว้าง  
0.45  เมตร  ยาว 115  เมตร  ลึก  0.40  เมตร  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายนํา  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน   1  ป้าย  และป้าย
แนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ ก่อสร้าง  จํานวน  1  ป้าย 
     รายละเอียดอืนๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 131)
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  10  บ้านหนองม่วงน้อย 
 
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 201,500 บาท

     สถานทีก่อสร้าง   หมู่ที 10  บ้านหนองม่วงน้อย  ตําบลทะเมนชัย  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ  บริเวณทีสวน นางเพียร  ทองไสว หนองม่วง
น้อย  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  
     จุดสินสุดโครงการ  บริเวณบ้าน นายชัยวัฒน์  สุขรัตน์  บ้านเลขที  1  
บ้านหนองม่วงน้อย  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว   85 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  425  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย  และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ ก่อสร้าง  จํานวน  1  ป้าย
     รายละเอียดอืนๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 124)
6. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  11 
 บ้านหนองนําขุ่น  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 136,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง   หมู่ที 11  บ้านหนองนําขุ่น    ตําบลทะเมนชัย  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ  บริเวณบ้านเลขที 324  นายธิวา   ตรีประเคน 
 บ้านหนองนําขุ่น  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
     จุดสินสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที 334  นางคัณธมาศ  ศรีเรือง
หัตถ์บ้านหนองนําขุ่น  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัด
บุรีรัมย์
     รายละเอียดโครงการ  ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายนํา กว้าง 1.50  เมตร  ยาว 170 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  255  ตร.ม.  งานรือท่อเมนต์ประปา 
ติดตังใหม่  ยาว   170  ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  
และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ ก่อสร้าง  จํานวน  1  ป้าย
     รายละเอียดอืนๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 125)
7. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  หมู่ที  12  บ้านบุตาริด  ต.ทะเมนชัย  อ.ลํา
ปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 195,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง   หมู่ที 12  บ้านบุตาริด    ตําบลทะเมนชัย  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดทีตังโครงการ  บริเวณฝายลําห้วยบุตาริด หมูที  12  บ้านบุตาริด  
ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์   
     รายละเอียดโครงการ  ขุดลอก  ขนาดความกว้าง  45  เมตร   ยาว  47
    เมตร  ลึกจากสภาพดินเดิม  3.00  เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า   5,694   ลบ.ม.  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน   1  ป้าย  และ
ป้าย
แนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ ก่อสร้าง  จํานวน  1  ป้าย  
     รายละเอียดอืนๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 125)
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมุ่ที  15  บ้านหนองม่วงใต้  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 172,700 บาท

     สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที 15  บ้านหนองม่วงใต้    ตําบลทะเมน
ชัย  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ   บริเวณบ้านเลขที  84  นายเฉลิม  สะเทิงรัมย์  
หมู่ที 15  บ้านหนองม่วงใต้  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดสินสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที  80/2  นางสํารวย  เสวตรัมย์
หมู่ที  15  บ้านหนองม่วงใต้ ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์      
     รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความ
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 90  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.  พร้อมติดตังป้ายโครงการ   จํานวน  1 ป้าย  
และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการก่อสร้าง  จํานวน  1  ป้าย 
     รายละเอียดอืนๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ประจําปี
งบประมาณ  2560 หน้า 126)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  16  บ้านน้อยพัฒนา  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 197,000 บาท

     สถานทีก่อสร้าง   หมู่ที  16  บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย  อําเภอ
ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดเริมต้นโครงการ     บริเวณบ้านเลขที  25 นางบุญรอด  เขียว
วิไล  หมู่ที 16  บ้านน้อยพัฒนา  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลาย
มาศ   จังหวัดบุรีรัมย์
     จุดสินสุดโครงการ    บริเวณทีสวน นายกง บุญตามทัน   หมู่ที    16
    บ้านน้อยพัฒนา  ตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์
     รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความ
กว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนา   0.15  เมตร   ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า    400   ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ 
จํานวน   1   ป้าย  และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงานการ ก่อ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย
     รายละเอียดอืนๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมน
ชัยกําหนด
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 10,060,868 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,060,868 บาท
งบกลาง รวม 10,060,868 บาท
งบกลาง รวม 10,060,868 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 76,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  และหรือคนงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทะเมนชัย (ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2557 หนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนที
เกียวข้อง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  12  เดือน  แยกเป็น
     1. ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง  60-69 ปี คนละ 600 บาท/เดือน
     2. ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง  70-79 ปี คนละ 700 บาท/เดือน
     3. ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง  80-89 ปี คนละ 800 บาท/เดือน
     4. ผู้สูงอายุ  90 ปีขึนไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,292,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเบียยังชีพผู้ผู้พิการ  จํานวน  12  เดือน  สําหรับคน
พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย คน
ละ 800 บาท/เดือน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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สํารองจ่าย จํานวน 67,368 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการทีมีความจําเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ตังงบ
ประมาณไว้และหากไม่ดําเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเหตุจําเป็น หรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึนโดยมิ
ได้คาดคิดมาก่อน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเพือแก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติต่างๆ
3. สํารองไว้เพือเพิมจ่ายในกิจการทีตังงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอที
จะดําเนินการได้ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเมนชัย ในการ
ดําเนินกิจกรรมตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการกําหนด (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายทุกสํานัก/ทุกส่วน (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 132,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามอัตราทีกําหนดในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ
ประจําปีโดยไม่รวมเงินอุดหนุน โดยทีองค์การบริหารส่วนตําบลประมาณ
การรายรับไว้  132,900 บาท  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลง
วันที 14 สิงหาคม 2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14
 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264
 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557)
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