
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,994,566.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,830,476.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,330,344.69 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 72,476.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 14 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 14 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 20,628,542.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 125,976.92 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 25,484.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 350,416.63 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 180,205.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,932,966.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 7,013,492.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,344,287.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 14,440,795.30 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 583,367.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,821,841.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,930,076.16 บาท

งบลงทุน จํานวน 128,090.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,977,421.14 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,323,890.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,605,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 133,315.14 124,300.00 130,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,167.50 62,000.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 441,216.37 530,000.00 450,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,672.00 71,400.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 682,371.01 787,700.00 680,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,419,513.77 12,253,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,419,513.77 12,253,000.00 12,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,712,119.00 7,959,300.00 17,620,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,712,119.00 7,959,300.00 17,620,000.00

รวม 21,814,003.78 21,000,000.00 30,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 313,459.00 675,000.00 9,269,200.00

งบบุคลากร 7,863,966.00 8,910,900.00 10,176,420.00

งบดําเนินงาน 3,893,335.21 5,845,600.00 5,404,680.00

งบลงทุน 2,092,900.00 2,333,750.00 2,436,800.00

งบรายจ่ายอืน 922,119.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 3,013,251.14 3,234,750.00 3,012,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,099,030.35 21,000,000.00 30,300,000.00

รวม 18,099,030.35 21,000,000.00 30,300,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,650,728

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,753,692

แผนงานสาธารณสุข 322,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,857,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,230,680

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 325,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,390,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,269,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,300,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,326,440 1,352,820 6,679,260

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,755,320 1,352,820 4,108,140

งบดําเนินงาน 1,581,118 380,350 1,961,468

    ค่าตอบแทน 147,000 130,350 277,350

    ค่าใช้สอย 914,118 180,000 1,094,118

    ค่าวัสดุ 190,000 60,000 250,000

    ค่าสาธารณูปโภค 330,000 10,000 340,000

งบลงทุน 5,000 0 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

                                             รวม 6,917,558 1,733,170 8,650,728

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 410,520 410,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 410,520 410,520

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 500,520 500,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,498,980 1,498,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,498,980 1,498,980

งบดําเนินงาน 1,537,512 1,537,512

    ค่าตอบแทน 126,000 126,000

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

    ค่าวัสดุ 1,201,512 1,201,512

งบลงทุน 4,300 4,300

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 4,300

งบเงินอุดหนุน 2,712,900 2,712,900

    เงินอุดหนุน 2,712,900 2,712,900

                                             รวม 5,753,692 5,753,692

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 322,000 322,000

    ค่าใช้สอย 112,000 112,000

    ค่าวัสดุ 210,000 210,000

                                             รวม 322,000 322,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 969,180 969,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 969,180 969,180

งบดําเนินงาน 688,700 688,700

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 548,700 548,700

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                                             รวม 1,857,880 1,857,880



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 618,480 618,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 618,480 618,480

งบดําเนินงาน 505,000 505,000

    ค่าตอบแทน 75,000 75,000

    ค่าใช้สอย 410,000 410,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 37,200 37,200

    ค่าครุภัณฑ์ 37,200 37,200

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                                             รวม 1,230,680 1,230,680

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

                                             รวม 325,000 325,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบลงทุน 2,390,300 2,390,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,390,300 2,390,300

                                             รวม 2,390,300 2,390,300



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,269,200 9,269,200

    งบกลาง 9,269,200 9,269,200

                                             รวม 9,269,200 9,269,200



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,650,728

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,753,692

แผนงานสาธารณสุข 322,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,857,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,230,680

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 325,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,390,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,269,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,300,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย และโดยอนุมัติของนายอําเภอลําปลายมาศ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 30,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
30,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายทองอยู่  อินทรกําแหง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

อนุมัติ

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

(นายสมเกียรติ  ศรีขาว)

ตําแหน่ง นายอําเภอลําปลายมาศ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 48,482.50 58,860.50 49,000 12.65 % 55,200

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 74,600.44 73,654.64 74,500 -0.67 % 74,000

     ภาษีป้าย 0.00 800.00 800.00 800 0.00 % 800

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 123,882.94 133,315.14 124,300 130,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 75.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 52,167.50 2,647.50 50,000 -86.00 % 7,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 7,590.00 8,520.00 7,000 14.29 % 8,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 64,832.50 16,167.50 62,000 20,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 543,076.09 441,216.37 530,000 -15.09 % 450,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 543,076.09 441,216.37 530,000 450,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 73,300.00 85,700.00 70,000 7.14 % 75,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,483.00 5,972.00 1,400 257.14 % 5,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 74,783.00 91,672.00 71,400 80,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 205,583.54 150,000 6.67 % 160,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,174,368.51 7,510,026.45 7,160,000 -3.30 % 6,923,500

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,128,512.66 2,110,731.01 2,110,000 -5.21 % 2,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 34,695.37 43,454.47 33,000 6.06 % 35,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ภาษีสุรา 0.00 1,001,265.79 1,133,845.06 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,362,036.32 1,953,365.24 1,300,000 15.38 % 1,500,000

     ภาษียาสูบ 0.00 1,067.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 43,000.04 36,010.32 42,000 -28.57 % 30,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 78,566.35 55,867.68 75,000 -33.33 % 50,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 396,101.00 368,884.00 380,000 -21.05 % 300,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 1,746.00 2,000 -25.00 % 1,500

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 12,219,613.04 13,419,513.77 12,253,000 12,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 7,959,300 -5.77 % 7,500,000
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,985,633.00 7,712,119.00 0 100.00 % 10,120,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,985,633.00 7,712,119.00 7,959,300 17,620,000

รวมทุกหมวด 0.00 21,011,820.57 21,814,003.78 21,000,000 30,300,000

หน้า : 2/2วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  14:48:33



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 55,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน  ประมาณการตังรับไว้  สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 74,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที  ประมาณการตังรับไว้  ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 800 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการตังรับไว้  เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 7,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณ
การตังรับไว้ เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 450,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 450,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 75,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 160,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปี
ทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,923,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีที
ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9 ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 35,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการตังรับไว้ เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวนกฎหมาย
ทีดิน ประมาณการตังรับไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,500 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ  ประมาณการตังรับไว้  ตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 17,620,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี จํานวน 7,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี ประมาณตังรับ
ไว้ ตํากว่าปีทีผ่านมา
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,120,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา ประมาณการตังรับไว้ สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 553,051.00 598,320.00 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 0.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 50,400.00 86,400.00 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,778,580.00 1,886,400.00 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,382,031.00 2,571,120.00 2,571,120 2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,525,709.00 1,383,386.00 1,551,120 6.69 % 1,654,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 28,442.00 0.00 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 218,400.00 218,400.00 243,600 3.45 % 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 124,920.00 155,490.00 174,840 5.97 % 185,280

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 18,000.00 8,700.00 6,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 438,710.00 708,480.00 654,480 -2.35 % 639,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 259,540.00 48,000.00 48,000 -50 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,613,721.00 2,522,456.00 2,678,040 2,755,320

รวมงบบุคลากร 0.00 4,995,752.00 5,093,576.00 5,249,160 5,326,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 607,740.00 207,090.00 115,000 -13.04 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 2,500.00 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 81,000.00 68,000.00 72,000 -41.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 219.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 693,959.00 277,590.00 192,000 147,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 140,800.00 179,567.56 100,000 5 % 105,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 2,000.00 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการอบรม
สัมมนาการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

0.00 199,100.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

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

0.00 0.00 199,660.00 0 0 % 0

2.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือประโยชน์
สุขของประชาชน

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพือประโยชน์
สุขของประชาชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถินตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ตามโครงการความร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  การอบรม
โครงการต่างๆ ของท้องถินจังหวัด
บุรีรัมย์หรือหน่วยงาน  ส่วนราชการอืน  
เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง  และหลักสูตร
เกียวกับการดําเนินงาน  เช่นหลักสูตร
การดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วน
ตําบล  หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน  
หลักสูตรพัฒนาและเพิมทักษะคณะ
กรรมการสอบสวน ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 259,000 -100 % 0
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3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้อง
ถินตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ตามโครงการความร่วม
มือกับสถาบัีนการศึกษาต่างๆ การอบรม
ตามโครงการต่างๆ ของท้องถินจังหวัด
บุรีรัมย์หรือหน่วยงาน ส่วนราชการอืน 
เพือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง และหลักสูตรเกียวกับการดําเนิน
งาน เช่น หลักสูตรการดําเนินการทาง
วินัยพนักงานส่วนตําบล หลักสูตรคณะ
กรรมการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและ
เพิมทักษะคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ

0.00 125,100.00 0.00 0 0 % 0

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิน 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

0.00 0.00 197,580.00 0 0 % 0

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองใน
วันท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

0.00 7,465.00 0.00 0 0 % 0
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4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้อง
ถินตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาท้องถินฯ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

5.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนด  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือซ่อมสมาชิก
สภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองใน
วันท้องถิน (18 มีนาคมของทุกปี) 0.00 9,000.00 0.00 0 0 % 0

5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนดฯ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

5. โครงการวันท้องถินไทย  จํานวน  
10,000  บาท 0.00 0.00 5,300.00 0 0 % 0

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,118

6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนดสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

0.00 175,160.00 0.00 0 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร  จํานวน  
150,000 บาท

0.00 0.00 63,957.00 0 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้อง
ตามระเบียบราชการได้

0.00 45,818.00 0.00 0 0 % 0

8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการเสวนา
สร้างความสุข สูชุมชนอย่างยังยืน "รวม
ใจ พลังไทย สามัคคี"

0.00 9,950.00 0.00 0 0 % 0
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทําดี
เพือพ่อของแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

0.00 0.00 45,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 67,588.34 85,993.72 135,000 -25.93 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 779,981.34 779,058.28 994,000 914,118

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 47,565.00 23,787.00 27,300 9.89 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 42,630.00 6,770.00 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 4,731.00 9,808.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 89,170.00 104,388.00 200,000 -50 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 29,970.00 21,139.00 32,700 52.91 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 214,066.00 165,892.00 320,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 88,994.33 105,729.35 200,000 0 % 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 2,000 -100 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 56,753.76 97,299.92 130,000 0 % 130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 145,748.09 203,029.27 332,000 330,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,833,754.43 1,425,569.55 1,838,000 1,581,118

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 22,500.00 0.00 0 0 % 0

1. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 45,800.00 0 0 % 0

1. ค่าจัดซือแท่นบรรยาย (โพเดียม)  
ชนิดไม้ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000
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2. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 37,300.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือเครืองเสียง ไมโครโฟน สําหรับ
ประชุมสภา อบต. พร้อมติดตัง 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือชุดโต๊ะและเก้าอีสําหรับประชุมสภา 
อบต. 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน  5  
ชุด 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.  ค่าจัดซือลําโพงเอนกประสงค์  1  
เครือง 0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 
 นิว)

0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

2  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(INKJET Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0

3  ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  
800  VA 0.00 0.00 0.00 3,100 -100 % 0

4  ค่าจัดซือโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตังมาจากโรงงาน  
(OME)  ทีมีสิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

0.00 0.00 0.00 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 267,800.00 45,800.00 31,200 5,000

รวมงบลงทุน 0.00 267,800.00 45,800.00 31,200 5,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 345,315.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 345,315.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 345,315.00 0 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 5,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 7,102,306.43 6,915,260.55 7,123,360 6,917,558

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 981,543.00 769,500.00 1,013,820 17.46 % 1,190,820

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 25,530.00 0.00 13,320 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 67,290.00 108,000.00 120,000 -10 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 40,260.00 12,000.00 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,156,623.00 931,500.00 1,213,140 1,352,820

รวมงบบุคลากร 0.00 1,156,623.00 931,500.00 1,213,140 1,352,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 217,560.00 81,310.00 85,000 5.12 % 89,350

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 35,400.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 125.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 253,085.00 117,310.00 126,000 130,350

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 1,700.00 14,294.00 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
หรือบุคคลอืนทีเกียวข้องตามระเบียบของ
ทางราชการ

0.00 25,872.00 0.00 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 29,454.00 0 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 14,419.50 33,541.50 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 41,991.50 77,289.50 160,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 30,029.00 27,928.50 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,900.00 20,600.00 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,929.00 48,528.50 50,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 3,103.00 3,007.00 5,000 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 3,103.00 3,007.00 5,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 339,108.50 246,135.00 341,000 380,350

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1  ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บานเลือนแบบ
กระจก  ขนาด  5  ฟุต  จํานวน  4  หลัง 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:19 หน้า : 9/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

0.00 0.00 29,900.00 0 0 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 24,900.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 54,800.00 20,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 54,800.00 20,000 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 167,152.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 167,152.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 167,152.00 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 1,495,731.50 1,399,587.00 1,574,140 1,733,170

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 8,598,037.93 8,314,847.55 8,697,500 8,650,728

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 209,760 22.25 % 256,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 128,640 1.12 % 130,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 362,400 410,520

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 362,400 410,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 7,400.00 0.00 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 7,400.00 0.00 106,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยเด็กนักเรียนในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

1.2 โครงการกิจกรรมเพือเฝ้าการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

1.3 โครงการตังจุดสกัด และให้บริการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์
เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในตําบล

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

2  โครงการกิจกรรมเพือเฝ้าการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

2.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 35,650.00 0.00 0 0 % 0

3  โครงการตังจุดสกัด และให้บริการใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เพือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในตําบล

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

3.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดสกัด 
และให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

0.00 39,200.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

4  ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์รณรงค์  
สํารวจ  ซ่อมบํารุง  และสร้างภาชนะเก็บ
กักนําเพือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 74,850.00 0.00 95,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 23,350.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุอืน 0.00 8,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 31,350.00 0.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 113,600.00 0.00 201,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1  ค่าจัดซือแผงกันเหล็กแบบล้อเลือน  
กรวยจราจร  และอุปกรณ์อืนๆ  ทีจําเป็น
ประจําศูนย์ อปพร.

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 40,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 113,600.00 0.00 603,400 500,520

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 181,914.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 181,914.00 0 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 181,914.00 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 28,060.00 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 26,150.00 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,000.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 55,210.00 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 40,450.00 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดสกัด  
และให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

0.00 0.00 24,400.00 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์รณรงค์  
สํารวจ  ซ่อม  และสร้างภาชนะเก็บกักนํา
เพือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0.00 0.00 8,350.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 73,200.00 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 4,950.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,950.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 133,360.00 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บาน จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 16,500.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 16,500.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 16,500.00 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 17,470.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 17,470.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 17,470.00 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 349,244.00 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 113,600.00 349,244.00 603,400 500,520

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 327,874.00 273,130.00 514,320 151.14 % 1,291,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 5,814.00 0.00 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 21,338.00 12,366.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 152,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 355,026.00 285,496.00 556,320 1,498,980

รวมงบบุคลากร 0.00 355,026.00 285,496.00 556,320 1,498,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 319,050.00 110,880.00 50,000 40 % 70,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,300.00 2,555.00 20,000 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 1,040.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 329,390.00 113,435.00 106,000 126,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 400.00 10,000 500 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็น
วันสําคัญของทางราชการ 0.00 24,000.00 2,375.00 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

2  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
ชนมพรรษา  (วันพ่อแห่งชาติ) 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2557 0.00 40,000.00 0.00 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 0.00 0.00 11,870.00 0 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

2.2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ฯลฯ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

2.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

2.5 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

3  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 4,160.00 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 22,612.00 0.00 0 0 % 0

4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 86,612.00 18,805.00 120,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 15,002.00 19,205.00 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,068,599.16 1,175,808 -1.22 % 1,161,512

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,600.00 2,620.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 0.00 1,053,482.67 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,078,084.67 1,090,424.16 1,215,808 1,201,512

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,494,086.67 1,222,664.16 1,441,808 1,537,512

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 4,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างรัว ประตูป้าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 0.00 0.00 225,000.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 225,000.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 225,000.00 0 4,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 153,840.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 153,840.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 153,840.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 2,493,600.00 2,406,000.00 2,592,400 4.65 % 2,712,900

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,493,600.00 2,406,000.00 2,592,400 2,712,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,493,600.00 2,406,000.00 2,592,400 2,712,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 4,342,712.67 4,293,000.16 4,590,528 5,753,692

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 4,342,712.67 4,293,000.16 4,590,528 5,753,692

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 22,000.00 17,800.00 32,000 0 % 32,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:19 หน้า : 17/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน 0.00 0.00 9,750.00 0 0 % 0

1. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

1. โครงการอบรมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก  โรคเอดส์  และโรคอุบัติใหม่ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก , โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,270.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 22,000.00 28,820.00 162,000 112,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 52,538.00 26,279.00 80,000 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 198,000.00 198,000.00 229,000 -43.23 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 250,538.00 224,279.00 309,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 272,538.00 253,099.00 471,000 322,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควันสําหรับ
กําจัดพ่นยุง แมลงนําโรคต่างๆ จํานวน 1 
เครือง

0.00 0.00 59,000.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,000.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,000.00 0 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:19 หน้า : 18/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 150,000.00 75,000.00 75,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 150,000.00 75,000.00 75,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 150,000.00 75,000.00 75,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 422,538.00 387,099.00 546,000 322,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 422,538.00 387,099.00 546,000 322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 461,635.00 0.00 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 11,290.00 0.00 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 514,925.00 0.00 0 0

รวมงบบุคลากร 0.00 514,925.00 0.00 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 117,810.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 117,810.00 0.00 0 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:20 หน้า : 19/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนคน
ต่างวัย (ค่ายครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง)

0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกอาชีพระยะ
สัน (การจับผ้า ผูกผ้า และการทําบายศรีสู่
ขวัญ) ให้กับประชาชนเพือแก้ไขปัญหา
ความยากจนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล

0.00 27,380.00 0.00 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 600.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 57,980.00 0.00 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,990.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,990.00 0.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 185,780.00 0.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 0.00 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 0.00 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 715,705.00 0.00 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 715,705.00 0.00 0 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:20 หน้า : 20/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 480,380.00 486,120.00 549,960 4.95 % 577,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 2,170.00 0.00 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 247,825.00 299,760.00 330,120 2.29 % 337,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 38,445.00 23,580.00 24,000 -48.75 % 12,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 810,820.00 851,460.00 946,080 969,180

รวมงบบุคลากร 0.00 810,820.00 851,460.00 946,080 969,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 198,840.00 73,390.00 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 5,110.00 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 198,840.00 78,500.00 80,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 202,400.00 155,600.00 552,792 -63.82 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียว
ข้องตามระเบียบของทางราชการ

0.00 960.00 0.00 0 0 % 0

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 0.00 0.00 0.00 16,929 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:20 หน้า : 21/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 100,016.50 550,300.00 65,000 390.31 % 318,700

รวมค่าใช้สอย 0.00 303,376.50 705,900.00 634,721 548,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 15,159.00 18,841.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 5,327.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 5,600.00 2,585.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,990.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 30,749.00 26,753.00 80,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 532,965.50 811,153.00 794,720.86 688,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18  นิว)

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2.  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(INKJET  Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด  A3

0.00 0.00 0.00 9,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 39,900 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 39,900 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 136,414.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 136,414.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 136,414.00 0 0

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:20 หน้า : 22/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 511,479.26 482,251.14 515,421 -61.2 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 511,479.26 482,251.14 515,421 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 511,479.26 482,251.14 515,421.14 200,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 1,855,264.76 2,281,278.14 2,296,122 1,857,880

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 1,855,264.76 2,281,278.14 2,296,122 1,857,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการค่าย
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี  2557

0.00 18,955.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 18,955.00 0.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 18,955.00 0.00 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 18,955.00 0.00 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 478,020.00 541,800 6.4 % 576,480

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 520,020.00 583,800 618,480

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 520,020.00 583,800 618,480

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  15:11:20 หน้า : 23/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 45,150.00 45,000 11.11 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 45,150.00 65,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

1.1 โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

1.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

1.3 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
จัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผน
หมู่บ้าน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

10. โครงการแก้มใสวัยเสียง 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

10. โครงการสานสัมพันธ์สูงวัยด้วยรัก
และห่วงใย 0.00 0.00 44,700.00 0 0 % 0

11. โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาทะเมน
ชัย 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

11. โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสันให้
กับประชาชนเพือแก้ไขปัญหาความยาก
จนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 6,110.00 0 0 % 0
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13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

2. "โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่   ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด"ประจําปี  2559 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0

2. โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2558 0.00 0.00 35,000.00 0 0 % 0

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส  วัย
เสียง)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.3 โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์และครอบ
ครัว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.6 โครงการฟืนฟูและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถินของผู้สูงอายุเพืออนุรักษ์สืบสาน
ให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.7 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และคนในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.8 โครงการจัดทําสิงอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตัง
ครรภ์และประชาชนทัวไป

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

3.  โครงการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
ในการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

4.  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้าน เพือรับทราบปัญหาและความต้อง
การของชุมชน ประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

6  โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0
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7.  โครงการสานสัมพันธ์สูงวัยด้วยรัก
และห่วงใย 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

8.  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้
กับประชาชนเพือแก้ไขปัญหาความยาก
จนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้านเพือรับทราบปัญหาและความต้อง
การของชุมชนประกอบการจัดทําแผนพัม
นาสามปี

0.00 0.00 9,855.00 0 0 % 0

9.  โครงการปันรักสูงวัยใกล้ชิดศาสนา 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,444.50 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 127,109.50 390,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 7,000.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,995.00 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 11,995.00 10,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 184,254.50 465,000 505,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือนแบบ
กระจก ขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

2. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,300

3. ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,100

4. ค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตังจากโรง (OEM) ทีมี
ลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 37,200

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 37,200

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 101,928.00 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 101,928.00 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 101,928.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 35,000.00 40,000 75 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 35,000.00 40,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 35,000.00 40,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 841,202.50 1,088,800 1,230,680

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 18,955.00 841,202.50 1,088,800 1,230,680
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการถวายเทียนสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนืองในวัน
เข้าพรรษาประจําปี 2557

0.00 28,400.00 0.00 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนืองในวัน
เข้าพรรษา ประจําปี 2558

0.00 0.00 25,000.00 0 0 % 0

1.1 โครงการถวายเทียนพรรษา  
ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

1.2 โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล 
"ทะเมนชัยเกมส์" ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

1.3 โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

1.4 โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

2.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2557 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0

3.  โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด  ประจําปี 2557 0.00 163,660.00 0.00 0 0 % 0
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3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2558 0.00 0.00 127,980.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 222,060.00 152,980.00 280,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 222,060.00 152,980.00 280,000 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000 25 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000 25,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 232,060.00 162,980.00 300,000 325,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 232,060.00 162,980.00 300,000 325,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

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

0.00 168,000.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 35,000.00 0.00 0 0 % 0
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อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.00 0.00 0.00 205,000 -100 % 0

1. โครงการงานรือเปลียนหลังคาอาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 143,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

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

0.00 149,000.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 192,000.00 0.00 0 0 % 0

ต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ทะเมนชัย 0.00 38,500.00 0.00 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทะ
เมนชัย 0.00 52,500.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 112,000.00 0 0 % 0

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

0.00 146,000.00 0.00 0 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 213,000 -100 % 0

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกรด
ปรับแต่ง หมู่ที 12 0.00 0.00 66,500.00 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 15 0.00 0.00 199,000.00 0 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที 4 0.00 0.00 84,000.00 0 0 % 0
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13. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตรางเปิดพร้อมวางท่อคอนกรีต 
หมู่ที 17

0.00 0.00 184,800.00 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 0.00 0.00 199,000.00 0 0 % 0

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

0.00 162,500.00 0.00 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.00 0.00 0.00 218,200 -100 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 0.00 0.00 199,000.00 0 0 % 0

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

0.00 149,500.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 149,500.00 0.00 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 
9 0.00 0.00 112,000.00 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 0.00 0.00 91,500.00 0 0 % 0

5. โครงการถนนหินคลุก หมู่ที 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 100,700.00 0.00 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 0.00 0.00 106,000.00 0 0 % 0

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

0.00 48,500.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 128,500.00 0.00 0 0 % 0
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 15 บ้านหนองม่วงใต้  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

0.00 149,500.00 0.00 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 0.00 0.00 206,000.00 0 0 % 0

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

0.00 149,000.00 0.00 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 12 0.00 0.00 132,000.00 0 0 % 0

ขุดขยายร่องระบายนําสาธารณะโคก
ป่าช้าใหญ่ 0.00 19,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (มีฝาปิด) 0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 234,600 -100 % 0

1. โครงการวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที 4 
บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

2. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตพร้อมวางท่อนําเข้า สระนํา
หนองไทร

0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 219,850 -100 % 0
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3. โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 
8 บ้านหนองไทร ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 224,900

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

5. โครงการติดตังระบบแผงโซล่าเซล
พร้อมโครงเหล็ก 0.00 0.00 0.00 133,400 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 143,800

7. โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา
หมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 98,600 -100 % 0

8. โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 6 
ลูกบาศก์เมตร  (ถังไฟเบอร์ 4 ลูก) 0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อ
เมนต์ หมู่ที 12 บ้านบุตาริด ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 78,600

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ 0.00 34,500.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 1,872,700.00 1,691,800.00 2,202,650 2,390,300
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รวมงบลงทุน 0.00 1,872,700.00 1,691,800.00 2,202,650 2,390,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,872,700.00 1,691,800.00 2,202,650 2,390,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,872,700.00 1,691,800.00 2,202,650 2,390,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 65,667.00 56,721.00 65,000 11.69 % 72,600

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0.00 0.00 80,000.00 0 0 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,010,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,544,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 48,000.00 48,000.00 70,000 28.57 % 90,000

สํารองจ่าย 0.00 7,954.00 4,920.00 220,000 36.36 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 150,000 -43.33 % 85,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 100,000.00 0.00 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 118,862.00 123,818.00 130,000 -2.46 % 126,800

รวมงบกลาง 0.00 340,483.00 313,459.00 675,000 9,269,200

รวมงบกลาง 0.00 340,483.00 313,459.00 675,000 9,269,200

รวมงบกลาง 0.00 340,483.00 313,459.00 675,000 9,269,200

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 340,483.00 313,459.00 675,000 9,269,200

รวมทุกแผนงาน 0.00 18,512,056.36 18,634,910.35 21,000,000 30,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 85,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 72,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,010,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

126,800

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,544,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 337,680 152,280 130,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,300 13,020 24,000

เงินเดือนพนักงาน 576,480 577,200 1,291,680 256,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 85,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 72,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,010,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

126,800

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,544,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,886,400 1,886,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 747,120 1,367,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 85,320

เงินเดือนพนักงาน 2,845,740 5,547,540

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,280 185,280

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 60,000 70,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 200,000 32,000 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการฝึกอบรม
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน

50,000

1. โครงการอบรม
สัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง

1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000

1.1 โครงการถวาย
เทียนพรรษา  ประจําปี 
2560

20,000

1.1 โครงการท้องถิน
ไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว

10,000

1.1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน

20,000

1.2 โครงการกิจกรรม
เพือเฝ้าการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

189,350 419,350

ค่าเช่าบ้าน 78,000 114,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 205,000 507,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการฝึกอบรม
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน

50,000

1. โครงการอบรม
สัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง

400,000 400,000

1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000

1.1 โครงการถวาย
เทียนพรรษา  ประจําปี 
2560

20,000

1.1 โครงการท้องถิน
ไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว

10,000

1.1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน

20,000

1.2 โครงการกิจกรรม
เพือเฝ้าการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.2 โครงการแข่งขัน
กีฬาประจําตําบล "ทะ
เมนชัยเกมส์" ประจําปี 
2560

200,000

1.2 โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด ประจําปี 
2560

40,000

1.3 โครงการตังจุด
สกัด และให้บริการใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
วันสงกรานต์เพือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

5,000

1.3 โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 5,000

1.3 โครงการประเพณี
ลอยกระทง 50,000

1.4 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและจัด
เวทีประชาคมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนหมู่บ้าน

15,000

1.4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2560

30,000

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพือ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

2. โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก , โรคเอดส์ 
และโรคอุบัติใหม่

20,000

2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.2 โครงการแข่งขัน
กีฬาประจําตําบล "ทะ
เมนชัยเกมส์" ประจําปี 
2560

200,000

1.2 โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด ประจําปี 
2560

40,000

1.3 โครงการตังจุด
สกัด และให้บริการใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
วันสงกรานต์เพือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ตําบล

5,000

1.3 โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 5,000

1.3 โครงการประเพณี
ลอยกระทง 50,000

1.4 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและจัด
เวทีประชาคมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนหมู่บ้าน

15,000

1.4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2560

30,000

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพือ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

30,000 30,000

2. โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก , โรคเอดส์ 
และโรคอุบัติใหม่

20,000

2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.1 ค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี 5,000

2.2 โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ฯลฯ

20,000

2.2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 
(แก้มใส  วัยเสียง)

30,000

2.3 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2560

40,000

2.3 โครงการเติมรัก 
ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม (ผู้ป่วย
เอดส์และครอบครัว)

30,000

2.4 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000

2.4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน 30,000

2.5 โครงการปรับปรุง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างระดับ
อําเภอของหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

25,000

2.5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการ

30,000

2.6 โครงการฟืนฟู
และรักษาภูมิปัญญา
ท้องถินของผู้สูงอายุ
เพืออนุรักษ์สืบสานให้
คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

30,000

2.7 โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และคนในครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.1 ค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี 5,000

2.2 โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ฯลฯ

20,000

2.2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 
(แก้มใส  วัยเสียง)

30,000

2.3 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2560

40,000

2.3 โครงการเติมรัก 
ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม (ผู้ป่วย
เอดส์และครอบครัว)

30,000

2.4 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000

2.4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน 30,000

2.5 โครงการปรับปรุง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างระดับ
อําเภอของหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

25,000

2.5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการ

30,000

2.6 โครงการฟืนฟู
และรักษาภูมิปัญญา
ท้องถินของผู้สูงอายุ
เพืออนุรักษ์สืบสานให้
คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

30,000

2.7 โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และคนในครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2.8 โครงการจัดทําสิง
อํานวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หญิงตังครรภ์และ
ประชาชนทัวไป

100,000

3. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิน
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาท้อง
ถินฯ

5. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนดฯ

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 318,700 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,161,512

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2.8 โครงการจัดทําสิง
อํานวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หญิงตังครรภ์และ
ประชาชนทัวไป

100,000

3. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย

20,000 20,000

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิน
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาท้อง
ถินฯ

100,000 100,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนดฯ

10,000 10,000

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 99,118 99,118

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 478,700

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,161,512

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 130,000 130,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 
บานเลือนแบบกระจก 
ขนาด 5 ฟุต

5,000

1. ค่าจัดซือแท่น
บรรยาย (โพเดียม)  
ชนิดไม้

2. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 
ลินชัก 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว)

16,000

1.1 ค่าจัดซือเครือง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

4,300

2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

4,300

3. ค่าจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

3,100

4. ค่าจัดซือชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และ
เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง
จากโรง (OEM) ทีมี
ลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 
บานเลือนแบบกระจก 
ขนาด 5 ฟุต

5,000

1. ค่าจัดซือแท่น
บรรยาย (โพเดียม)  
ชนิดไม้

5,000 5,000

2. ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 
ลินชัก 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว)

16,000

1.1 ค่าจัดซือเครือง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

4,300

2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

4,300

3. ค่าจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

3,100

4. ค่าจัดซือชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และ
เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง
จากโรง (OEM) ทีมี
ลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายผิวถนนคอนกรีต  
หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง 
ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

10. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาเดินท่อ
เมนต์ หมู่ที 16 บ้าน
น้อยพัฒนา ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

11. โครงการวางท่อ
เมนต์ระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที 17 บ้าน
ใหม่อัมพวัน ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6 
บ้านบริหารชนบท  ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

3. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล. หมู่ที 
8 บ้านหนองไทร ต.ทะ
เมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้าน
หนองบัว  ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

224,900

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์

225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายผิวถนนคอนกรีต  
หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง 
ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

10. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาเดินท่อ
เมนต์ หมู่ที 16 บ้าน
น้อยพัฒนา ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

11. โครงการวางท่อ
เมนต์ระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที 17 บ้าน
ใหม่อัมพวัน ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6 
บ้านบริหารชนบท  ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

3. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล. หมู่ที 
8 บ้านหนองไทร ต.ทะ
เมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้าน
หนองบัว  ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

224,900

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์

225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

6. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด หมู่ที 11 บ้าน
หนองนําขุ่น ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 12 บ้านบุ
ตาริด ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

143,800

8. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาเดินท่อ
เมนต์ หมู่ที 12 บ้านบุ
ตาริด ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

78,600

9. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 
บ้านหนองม่วงใต้    ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการงานรือ
เปลียนหลังคาอาคาร
หอประชุมเอนก
ประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์

143,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 25,000 70,000 200,000 2,712,900

รวม 9,269,200 2,390,300 325,000 1,230,680 1,857,880 322,000 5,753,692 500,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

6. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด หมู่ที 11 บ้าน
หนองนําขุ่น ต.ทะเมน
ชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

225,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 12 บ้านบุ
ตาริด ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

143,800

8. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาเดินท่อ
เมนต์ หมู่ที 12 บ้านบุ
ตาริด ต.ทะเมนชัย อ
.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

78,600

9. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 
บ้านหนองม่วงใต้    ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

225,000

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการงานรือ
เปลียนหลังคาอาคาร
หอประชุมเอนก
ประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์

143,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 5,000 3,012,900

รวม 8,650,728 30,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,917,558 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,917,558 บาท

งบบุคลากร รวม 5,326,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.  เงินเดือนนายก / รองนายก   
 (1)  เงินเดือนนายก อบต.  เดือนละ  20,400  บาท  
 (2)  เงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  2  คน ๆ ละ 
              11,220 บาท/เดือน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
2.  เงินประจําตําแหน่งนายก/รองนายก   
 (1)  เงินประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท  
 (2)  เงินประจําตําแหน่งรองนายก อบต.  จํานวน  2  คน  
 คนละ  880  บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
3.  เงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   
 (1)  เงินตอบแทนพิเศษนายก อบต.  เดือนละ 1,750  บาท  
 (2)  เงินตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.  จํานวน  2  คน  
 คนละ  880  บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

4.  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
 (1)  เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ นายกอบต.  เดือนละ         
              7,200 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท
5.  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้ 
  
 (1) ประธานสภา อบต.  เดือนละ 11,220  บาท    
 (2) รองประธานสภา อบต.  เดือนละ 9,180 บาท   
 (3) เลขานุการสภา อบต.  เดือนละ  7,200  บาท    
 (4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 18 คนๆ ละ 7,200  บาท/เดือน
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,755,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,654,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
เคร่งครัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/
ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเคร่งครัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 639,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท
.  และ 
ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆสําหรับพนักงาน
จ้างทั่วไป  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต
.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,581,118 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
ของ อปท. 
(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท
.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)
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ค่าใช้สอย รวม 914,118 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 105,000 บาท

 1.1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  อบัญญัติต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสําหรับทําประกันภัยรถยนต์
ของราชการ  ค่าตอบรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น  ค่าล้างรูป ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าภาย
ในที่ทําการ อบต.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  ค่าจ้างเหมาในการจัดทําแผ่นพับ  ใบ
ปลิว  โปสเตอร์  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ฯลฯ   (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15
  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
 1.  ค่ารับรอง  จํานวน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ผู้ตรวจงาน  ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ อบต.  เพื่อ
เป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติ
งานกับ อบต.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 2.  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการประชุม  ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมฯ  ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การฝ่ายต่างๆ ที่ 
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่่  มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณละการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอนแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าจัดซื้อของฝาก ค่าสถานที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้  (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา หน้า 87)  
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2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ  พนักงานส่วน
ตําบล   ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสร้างค่า
นิยม จิตสํานึกและพัฒนาศิลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชน หน้า 39) 

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชน
ได้รับทราบและปรฏิบัติตาม  และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี     พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้องค์กร
และบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หน้า 90)

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาท้องถิ่นฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  การอบรมตาม
โครงการต่างๆ  ของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์หรือหน่วยงาน  ส่วนราชการ
อื่น  เพื่อ 
พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  และหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนิน
งาน  เช่นหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบล  หลักสูตร
คณะกรรมการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบ
สวน ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 4072  ลงวันที่    15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนดฯ

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
การเลือกตั้ง  ค่าเตรียมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  ค่าจัดทํา
ป้าย  คะแนน  ค่าจ้างทําความสะอาด ค่าพาหนะ  ค่าไปรษณย์  รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.3/ว 2271  ลงวัน
ที่  23  พฤศจิกายน   2552)  (ปรากฎ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560
-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนว
ทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 83)
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6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 99,118 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ
กสถาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบราชการได้   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ  เป็นเงิน 30,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
    - ซ่อมปกติ  เป็นเงิน  30,000 บาท
    - ซ่อมกลาง  เป็นเงิน  40,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิ.ย. 59)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  สมุด  ยาง
ลบ แมกซ์ คลิปดํา ไวท์บอร์ด  ที่เสียบ
กระดาษ  กระดาษทําปก  แลคซีน  เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน   แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก
ฟอกกระดาษชําระ นํ้ายาขัดพื้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า  นํ้ายาล้างจาน  ผ้าถู
พื้น ฯลฯ  หรือเครื่องบริโภคที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานและอื่น ๆ (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน จารบี  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์  ชุดดรั้ม   คีบอร์ด   เมาส์  แผ่นกรองแสง   สาย
เคเบิ้ล  เมนบอร์ด  ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559) 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล         ทะเมนชัย   และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วน    ตําบลทะเมนชัย  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาด
ไทย  ด่วนที่สุด  ที่    มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15
  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว  ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)  ค่าบริการโทรศัพท์   ค่าเช่าบริการพื้นที่อินเตอร์
เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม  ค่าบํารุงรักษา ระบบและสํารอง
ข้อมูล ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)  ชนิดไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดี่ยม) ชนิดไม้  จํานวน 2 ตัว   
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559) (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท

(1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ
        เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี   และงานวันสําคัญของทาง
ราชการ  (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ หน้า 37)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,733,170 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 1,733,170 บาท
งบบุคลากร รวม 1,352,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,352,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,190,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยเคร่งครัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที  มท  0809.2/ว 138   ลง
วันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยเคร่ง
ครัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที  มท  0809.2/ว 138   ลง
วันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยเคร่ง
ครัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆสําหรับพนักงาน
จ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท
.  และ ก.อบต.  ที  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยเคร่งครัด)

งบดําเนินงาน รวม 380,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 89,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
และลูกจ้าง  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต
.  ที  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  โดยเคร่งครัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ
.  กท.  และ ก.อบต.  ที  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยเคร่งครัด)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าบอกรับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร การจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างหรือบุคคลอืนทีเกียวข้องตามระเบียบของทางราชการ  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ วัสดุอืนๆ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิ.ย. 59

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ลูกแมกซ์ ยางลบ แมกซ์ เครืองดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไว้บอร์ด ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผนดิสก์ โปรแกรมและ
อืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาด
ไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 500,520 บาท

งบบุคลากร รวม 410,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 256,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยเคร่งครัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยเคร่งครัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 30,000 บาท  (ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557)
1.2 ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย อปพร. จํานวน 20,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก
.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเด็กนักเรียนในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรมค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการอบรม ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้า 50)

1.2 โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการอบรม ฯลฯ
  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 843 ลงวันที่  28  เมษายน  2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 51)

1.3 โครงการตั้งจุดสกัด และให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่และวัน
สงกรานต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุและการรักษาความสงบเรียบร้อยภาย
ในตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0804.5/ว 1634   ลงวันที่  22  กันยายน  2557)  (ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 51)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,753,692 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,753,692 บาท

งบบุคลากร รวม 1,498,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,498,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,291,680 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 อัตรา 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท
  0809.2/  ว 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยเคร่งครัด) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยเคร่ง
ครัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   โดยเคร่งครัด) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว 138   ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยเคร่ง
ครัด) 

งบดําเนินงาน รวม 1,537,512 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท
.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยเคร่ง
ครัด) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว
 138   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย
เคร่งครัด) 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าตอบรับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ธง
ชาติ ฯลฯ สําหรับพิธีการที่สําคัญของทางราชการตามวาระและโอกาส
ต่างๆ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2.2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2559  )(ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว. 31 พ.ค. 59) (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อม แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 81)

2.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของรางวัล สําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการและบูรณาการการศึกษา หน้า 40)
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

2.5 โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรรีรัมย์  เช่น  หลังคา  ฝ้า  เพดาน  ฯลฯ  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้
องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หน้า 90)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นและวัสดุต่างๆ ที่ชํารุด ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,201,512 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องใช้สํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ลูกแมกซ์ ยางลบ แมกซ์ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,161,512 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดสรรให้กับเด็กนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 4 แห่ง (260 วัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง (280
 วัน) ดังนี้
    1. โรงเรียนบ้านหนองไทร จํานวนเด็ก 96 คนๆละ 7.37 บาท เป็น
เงิน 183,955 บาท
    2. โรงเรียนบ้านหนองบัว จํานวนเด็ก 104 คนๆละ 7.37 บาท เป็น
เงิน 199,285 บาท
    3. โรงเรียนบ้านหนองม่วง จํานวนเด็ก 212 คนๆละ 7.37 บาท เป็น
เงิน 406,234 บาท
    4. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท จํานวนเด็ก 94 คนๆละ 7.37 บาท เป็น
เงิน 180,123 บาท
    5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง จํานวนเด็ก 93 คนๆ
ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 191,915 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 3149 ลว.5 มิ.ย. 58) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการและบูรณาการการศึกษา หน้า 41)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เมน
บอร์ด เมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10
 ภาพต่อนาที
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้ได้กับ A4 , Latter , Legakl และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,712,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,712,900 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 2,712,900 บาท

1.1  อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,544,800 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4
 แห่ง (200 วัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง (280 วัน) ดังนี้
      1.) โรงเรียนบ้านหนองไทร จํานวน 96 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 384,000  บาท
       2.) โรงเรียนบ้านหนองบัว จํานวน 104 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 416,000  บาท
       3.) โรงเรียนบ้านหนองม่วง จํานวน 212 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 848,000  บาท
       4.) โรงเรียนบ้านบริหารชนบท จํานวน 94 คน ๆ ละ 20 บาท เป็น
เงิน 376,000  บาท
       5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง จํานวน 93 คน ๆ
 ละ 20 บาท เป็นเงิน 520,800  บาท
1.2 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว จํานวน 93 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 158,100  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1867 ลว 9 ก.ค. 57) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการและบูรณาการการศึกษา หน้า 41)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 322,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 322,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดพ่นนํ้ายาเคมีกําจัดยุง  จํานวน  4  ครั้งต่อหมู่
บ้านรวม  40  ครั้ง  ๆ  ละ  800  บาท  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงม
หาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
อย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ประกอบด้วย  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม  ฯลฯ  ราย 
ละเอียดตามเอกสารโครงการ   (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560
-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการแลรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย หน้า 82)
  

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก , โรคเอดส์ และโรคอุบัติ
ใหม่

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
ในเรื่องให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ใน
ชุมชน  ประกอบด้วย   ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม  ฯลฯ  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ  (ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยได้)  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) (ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพแลอนามัย หน้า 43) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่นและวัสดุต่างๆ ที่ชํารุด ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559)
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง  
หรือนํ้ามันอื่นที่จําเป็นในการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุง  ฯลฯ   เพื่อใช้ 
ในการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก   (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท
 1.1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัดยุง  จํานวน  
33  ขวด ๆ  ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน  49,500  บาท 
 1.2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  จํานวน   
11  ถัง  ๆ ถังละ  4,500  บาท  เป็นเงิน  49,500  บาท 
 1.3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 1,000 โดสๆละ 25 บาท เป็นเงิน  25,000  บาท 
 1.4.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฉีดคุมกําเนิดสุนัข/แมว  จํานวน  
600  โดส ๆ ละ  10  บาท เป็นเงิน  6,000  บาท 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,857,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,857,880 บาท

งบบุคลากร รวม 969,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 969,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 577,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่ง
ครัด) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่ง
ครัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยเคร่งครัด) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ
.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)
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งบดําเนินงาน รวม 688,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท  (ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557) 
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองและ
ตรวจการจ้างให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10,000 บาท  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยเคร่งครัด) 

ค่าใช้สอย รวม 548,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ของไฟฟ้าสาธารณะประจําหมู่บ้าน ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าเย็บหนังสือ ค่าล้างรูป ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและค่าจ้างเหมาปรับปรุงหรือซ่อม
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท และโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 318,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  วัสดุต่างๆ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 59) 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กระดาษไข กระดาษเขียน
แบบ กระดาษลูกฟูก กระดาษโปสเตอร์ ยางลบ แฟ้ม ภาพ
เขียน แผนที่ แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาร์ด
 สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย นํ้ามันทาไม้ ปูน
ขาว ทินเนอร์ ค้อน ตะปู สังกะสี จอบ เสียม อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผนกรองแสง ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอําเภอลําปลายมาศ  จํานวน  200,000
 บาท 
     เพื่อจ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าและเดินสายดับเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โคม
ไฟฟ้าถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย   (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559) (ปรากฎในแผนงาน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 59) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนว
ทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหน้า 59)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2559  11:48:57 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,230,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,230,680 บาท

งบบุคลากร รวม 618,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 618,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว
 138   ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยเคร่งครัด) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่ง
ครัด) 

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  (ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  กจ
.  กท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 138   ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด)
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจัดทําเอกสาร สิ่ง
พิมพ์ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ สําหรับโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ต่างๆ ปลูกหญ้าแฝกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมษานุวงศ์  เนื่องในโอกาสมหามงคล ตามที่ทางราชการกําหนด  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0801.2/ว 1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559)  (ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวด
ล้อม แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 81)

1.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2560 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติดและกลุ่มเสียงในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมน
ชัย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธิเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1
  กรกฎาคม  2557)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 51)

1.3 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดําเนินกิจกรรมในการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคนใน
ชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุประกอบการอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0310.4/ว 2128  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557)  (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม หน้า 84)

1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนหมู่บ้าน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่า
กระดาษ ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 856  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2553)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัมนาท้องถิ่น หน้า 81)
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2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาด
ไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส  
วัยเสี่ยง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(แก้มใส วัยเสี่ยง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที่  มท  0891.4/ว 407  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559)  (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของ
ชุมชน หน้า 46)  

2.3 โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้
ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)        (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของ
ชุมชน หน้า 48)

2.4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ในการดําเนินงาน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ หน้า 33)

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  (ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ หน้า 33)
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2.6 โครงการฟื้นฟูและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่ออนุรักษ์สืบ
สานให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่ออนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก  ที่  มท  0891.4/ว 407  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559) (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบัน ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ หน้า 37)

2.7 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และคนในครอบครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.4/ว
 407  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาด้านและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน หน้า 49)

2.8 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้ง
ครรภ์และประชาชนทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป ในการจัด
ทําหรือจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)   (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ของชุมชน หน้า 46)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุง
รักษหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ชํารุดและวัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
ต่างๆ  เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน แฟ้ม ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ลูกแมกซ์ หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2559  11:49:40 หน้า : 4/6



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี  แผ่นดิสก์
เก็ต แผ่นกรองแสง ตลังผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เมน
บอร์ด เมาส์ โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

งบลงทุน รวม 37,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก  (มอก.)
คุณลักษณะ
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก  (มอก.)
คุณลักษณะ
1. มีมือจับชนิดฝัง
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว)

จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญานนาฬิกาที่ไม่น้อยกว่า 3.0 G หรือดีกว่า จํานวน 1
 หน่วย
     -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     - มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100  GB จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3,100 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480  Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรง 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 70,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน/สถานศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน้า 33)
2.1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี 2560 (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาและส่ง
เสริมด้านสวัสดิการของชุมชน หน้า 49)
2.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ  จํานวน 10,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล "งานปะเพณี ของดี
ลําปลายมาศ ประจําปี 2560"
2.3 อุดหนุนกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านบุตาริด จํานวน 20,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
บ้านบุตาริด ประจําปี 2560 (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาด้านส่ง
เสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ หน้า 34)
2.4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ในการดําเนินงาน  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและ
ด้านสวัสดิการของชุมชน  หน้า 48)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 325,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการถวายเทียนพรรษา  ประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจําปี 2560  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15
  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้า 36)

1.2 โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส์" ประจําปี 2560 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าจัดสถานที่และ
สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0310.4/ว 2128 ลงวันที่  31
  กรกฎาคม  2557)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และ
บูรณาการการศึกษา หน้า 42)

1.3 โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง    (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลง
วันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)   (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้า 36)
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1.4 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจําปี 2560
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้า 37)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 25,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน 20,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประจําปี 2560 (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว หน้า 35)
1.2 อุดหนุนจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) จํานวน 5,000 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานอนุรักษณ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  ประจําปี 2560 (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้า 38)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,390,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,390,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,390,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,390,300 บาท
อาคารต่าง ๆ

1. โครงการงานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุมเอนกประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 143,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                      จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  รื้อกระเบี้องรอนคู่ 950 แผ่น พร้อมเปลี่ยนหลังคา
                               เหล็ก  ยาว 7 ม. จํานวน 92 แผน และครอบสัน 
                               32 เมตร 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  143,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                      จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 50 นายปรีชา แอบไธสง 
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที่ 290 นายนิยม  ซอมรัมย์ 
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
                              กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาว
                              โดยรวม 138.8 เมตร พร้อมขยายผิวถนน
                              คอนกรีต กว้าง 1.20 ม. ยาว 138.8 เมตร 
                              หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
                              จํานวน 1 ป้าย และป้ายแนะนําก่อนดําเนิน
                              การก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 53)
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10. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนต์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  ภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ทะเมนชัย 
                           อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  - วางท่อเมนต์ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
                               13.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ยาวโดยรวม  
                                2,028 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบของ
                                องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย และ
                                ติดตั้งป้ายแนะนําโครงการก่อนดําเนินการ 
                                จํานวน 1 ป้าย   
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและขยายเขตการ
บริการประปา หน้า 79)

11. โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  - วางท่อเมนต์ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
                               13.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ยาวโดยรวม  
                                1,960 เมตร ติดมิเตอร์วัดนํ้า จํานวน 52 ตัว 
                                ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหาร
                                ส่วนตําบล จํานวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายแนะนํา
                                โครงการก่อนดําเนินการ จํานวน 1 ป้าย   
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและขยายเขตการ
บริการประปา หน้า 79)
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท  ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถาที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                     จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ  ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 4 นายสงค์  คุดชิตา 
จุดสิ้นสุดโครงการ  ช่วงที่ 1 บริวเณบ้านเลขที่ 63 นายกํ่า  คุดชิตา
จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 101 นายสัมพันธ์  
                            เพ็งพินิจ
จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 120 นางละไม  มูลสิน
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
                              เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
                              คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมติด
                              ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายแนะนํา
                              ก่อนเข้าดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมน
ชัย   
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,500  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 56)

3. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ต.ทะเมนชัย 
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                      จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 17 นางทา  พุดชู  
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที่ 291 นายพิน  พลยุทธ
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
                              กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาว
                              โดยรวม 138.8 เมตร จํานวน  122  ท่อน
                              พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
                              และป้ายแนะนําก่อนดําเนินการก่อสร้าง
                              จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 58)
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว  ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 224,900 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณบ้านเลขที่ 339 นายหนูเหล็ง  สาระบูรณ์ 
                            ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ   ที่นา นายหนูเหล็ง สาระบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต.ทะเมนชัย 
                            อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 
                              เมตร ยาว 136 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
                              ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร 
                              ดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

                              จํานวน 1 ป้าย  และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนิน
                              การก่อสร้าง จํานวน 1 ป้ายย
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  224,900  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 60)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ต
.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ  สามแยกทางหลวงชนบทป้ายทางเข้าหมู่บ้าน   
                            หนองม่วงน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                            จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  ที่นา นางวิมลรัตน์  ห่อไธสง  บ้านหนองม่วงน้อย
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
                               5.00 เมตร ยาว 97 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
                               ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ดิน
                               ถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
                               จํานวน 1 ป้าย และป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินงาน
                               ก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 64)
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6. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 
บ้านหนองนํ้าขุ่น ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองนํ้าขุ่น ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                      จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณศาลาประชาคม  หมู่ที่  11 ต.ทะเมนชัย
                           อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านนางสกุณา  ปัจจัยยะ
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ เทคอนกรีตรางระบายนํ้า  กว้าง 0.45 ม. ยาว 134 
                              ม. ลึก  0.40  ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
                              ระบายนํ้าพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
                              และป้ายแนะนําก่อนดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 
                              1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 66)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 143,800 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณบ้าน นายชุ่ม  แสนรัมย์ บ้านเลขที่ 119 
                            ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้าน นายสด  ทราบรัมย์ บ้านเลขที่ 167 
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4
                               เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
                               คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ดินถม
                               ไหล่ทางตามสภาพ ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  
                               1 ป้าย และติดตั้งป้ายแนะนําก่อนเข้าดําเนินการ
                               ก่อสร้าง จํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  143,800  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 68)
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8. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนต์ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ต.ทะ
เมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 78,600 บาท

สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                       จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้าน นางไร  พิศเพ็ง บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 12
                           บ้านบุตาริด ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณลําห้วยบุตาริด  หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  - วางท่อเมนต์ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2นิ้ว 
                                 ยาว 96  เมตร
                              - วางท่อเมนต์ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3นิ้ว 
                                 ยาว 300 เมตร
รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  78,600  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา หน้า 78)

                       
9. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ม่วงใต้    ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 225,000 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ 
                      จ.บุรีรัมย์
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 275 นายบัว จําปาแดง ต.ทะเมนชัย
                           อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านเลขที่  84/1 นางเจริญ  พุ่มพวง 
                           ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
                              กลาง 0.40  เมตร  (ท่อผ่าครึ่ง)  จํานวน  210 
                              ท่อน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                              0.20 เมตร จํานวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน  
                              2 บ่อ ความยาวโดยรวม  304 เมตร พร้อมขยาย
                              ผิวถนนคอนกรีต กว้าง 0.50 ม. ยาว 304 ม. หนา
                              0.15 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
                              และป้ายแนะนําก่อนดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 
                             1 ป้าย
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ครั้งนี้  225,000  บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 70)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 9,269,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,269,200 บาท
งบกลาง รวม 9,269,200 บาท
งบกลาง รวม 9,269,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 72,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป และหรือคนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัย
     (ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 19 สิงหาคม 2557 หนังสือสํานักงาน ก
.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 57 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81
 ลว. 10 ก.ค. 57 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,010,800 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 อายุ 90 ปีขึนไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของ
ชุมชน หน้า 47   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2552 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง) (ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,544,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย คนละ 800 บาท/เดือน  
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของ
ชุมชน หน้า 47   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง) (ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรงม
หาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน)  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ
ของชุมชน หน้า 47)  

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
 1.1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจการทีมีความจําเป็นเร่งด่วน   
แต่มิได้ตังงบประมาณไว้และหากไม่ดําเนินการโดยเร็วอาจเกิด  
ความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน  
 1.2.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเหตุจําเป็น   หรือกรณี 
ฉุกเฉินเกิดขึนโดยมิได้คาดคิดมาก่อน   เช่น  การช่วยเหลือผู้  
ประสบภัยหรือเพือแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ  
 1.3.  สํารองไว้เพือเพิมจ่ายในกิจการทีตังงบประมาณไว้แล้ว 
แต่ไม่เพียงพอทีจะดําเนินการได้  
(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  ใน
การดําเนินกิจกรรมตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสังการกําหนด  (ถือ
ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง  หรือผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายทุกสํานัก/ทุกส่วน  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 126,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
(กบท.)  ตามอัตราทีกําหนดในอัตราร้อยละ  1  ของงบประมาณการราย
รับประจําปีโดยไม่รวมเงินอุดหนุน  โดยทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ประมาณการ
รายรับไว้   12,680,000   บาท  (ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40
  ลงวันที  14  สิงหาคม  2558  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  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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