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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

ค่าตอบแทน 160,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 100,000 บำท

1.เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  (ส ำนักปลัด)  จ ำนวน  2 
งบด าเนินงาน 1,550,924 บาท

1.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำระกิจ  (ส ำนักปลัด)  จ ำนวน  2 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (เจ้ำพนักงำนธุรกำร) 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 828,960 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 236,640 บำท

เงินเดือนพนักงำน (ส ำนักปลัด)  จ ำนวน  5  อัตรำ ดังน้ี
เงินประจ ำต ำแหน่ง 294,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,003,580 บาท

เงินเดือนพนักงำน 3,607,980 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,886,400 บำท
1.เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
1.เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
1.เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
1.เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

งบบุคลากร 7,574,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 9,125,624 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย
อ ำเภอ ล ำปลำยมำศ   จังหวัดบุรีรัมย์
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

ค่าตอบแทน 62,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 337,000 บาท

งบด าเนินงาน 337,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต 

ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันดีเซล  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันจำรบี  
ค่าสาธารณูปโภค 300,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ  เช่น  ไม้กวำด  แปรง  
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

ค่าวัสดุ 110,924 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,924 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  

โครงกำรอบรมสัมมนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำร 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  เช่น  ค่ำป้ำยโครงกำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำและผู้บริหำำรท้องถ่ิน 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดต้ัง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถ่ินตำมแผนกำรฝึกอบรมสถำบัน 70,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถ่ินตำมแผนกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ เช่น  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำ

1.ค่ำรับรอง  จ ำนวน  2,500  บำท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ  เข้ำปกหนังสือ  ข้อบัญญัติต่ำงๆ  
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ท่ีมีสิทธิ
ค่าใช้สอย 980,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ท่ีมีสิทธิ

1.ค่ำตอบแทนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ประสบ
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

ค่าตอบแทน 78,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ  ของพนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ  
งบด าเนินงาน 228,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ  (พนักงำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เงินเดือนนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน  1  อัตรำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 112,800 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 448,440 บาท

เงินเดือนพนักงำน 311,640 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 676,440 บาท

งบบุคลากร 448,440 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000 บำท
เพ่ือจำยเป็นค่ำจัดซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำไปรษณีย์  ค่ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม
ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองใช้ภำยใน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองพิมพ์ดีด  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ  เข้ำปกหนังสือ  ข้อบัญญัติต่ำงๆ  
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 135,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ท่ีมีสิทธ์ิ
ค่าใช้สอย 165,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ  เข้ำปกหนังสือ  ข้อบัญญัติต่ำงๆ  

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 28,210 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 632,610 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้มีสิทธ์ิ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 70,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

1.เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของนำงสำวขนิษฐำ  แซงรัมย์  พนักงำนจ้ำง
งบด าเนินงาน 1,846,606 บาท

1.ค่ำตอบแทน  นำงเจตต์  ทองแพง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  เป็น
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

1.เงินวิทยฐำนะ  นำยวุฒิกรณ์  ทองสุทธ์ิ  เป็นเงิน  42,000  บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 287,880 บำท

1.เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  เป็นเงิน  
เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

1.เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  2  อัตรำ  ดังน้ี
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,007,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,623,120 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 5,745,606 บาท

งบบุคลากร 2,007,000 บาท

วัสดุอ่ืน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในงำนป้องกันและ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัคร
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและ
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 60,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่และวัน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนหนอง

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนหนอง
อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนหนองบัว 396,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนบริหำร
อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนหนองไทร 348,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนบริหำรชนบท 328,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,892,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,892,000 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนำเด็ก

ค่ำไฟฟ้ำ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  เช่น  แผ่น
ค่าสาธารณูปโภค 72,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  จัดสรรให้กับ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง  ๆ เช่น  แปรงล้ำง
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,051,996 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ  เช่น  ฟิวส์  เทปพัน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 1,071,996 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ

เงินอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 372,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำอำหำรกลำงวันให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด

โครงกำรสนับสนุนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์ 129,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพ

โครงกำรสนับสนุนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์ 67,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ

ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพวงมำลัย  เช่น  ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพัก  และค่ำใช้จ่ำย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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จ ำนวนอุดหนุนแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้กับ 200,000 บำท

เงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจำก
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ ตำมปณิธำน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลด
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ ตำมปณิธำน 35,000 บำท

     1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและระงับ
โครงกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะในชุมชน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยกำรจัดบริกำรแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนท่ีปกติและ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 150,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS) 60,000 บำท

งบด าเนินงาน 271,000 บาท

ค่าใช้สอย 271,000 บาท

1.ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 471,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี  
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 10,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนหนอง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 820,000 บำท
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จ ำนวนอุดหนุนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของเหล่ำ 10,000 บำท

อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกิจกำรก่ิงกำชำดอ ำเภอล ำปลำยมำศในกำร 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนก่ิงกำชำดอ ำเภอล ำปลำยมำศ  ตำม

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  เลนส์ซูม  เมม
งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 5,000 บาท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ค่ำลงทะเบียนของ

     1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำร  หนังสือ  ระเบียบ  
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 110,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 145,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

1.ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

ค่าตอบแทน 156,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 144,000 บำท

เงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง
งบด าเนินงาน 306,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 807,480 บาท

เงินเดือนพนักงำน 765,480 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,163,480 บาท

งบบุคลากร 807,480 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
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จ ำนวนเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอล ำปลำยมำศ 200,000 บำท

เงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ไม้ต่ำงๆ  สี  แปรงทำสี  
งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้ำ  ฟิวส์  
วัสดุก่อสร้ำง 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ือง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบ้ียเล้ียง  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 800,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใช้สอย 820,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรเปิดซองและ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 12,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 2,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ ดังน้ี
งบด าเนินงาน 847,000 บาท

1.เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นเงิน  3,500  บำท/
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 402,960 บำท

เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ดังน้ี
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,163,520 บาท

เงินเดือนพนักงำน 718,560 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,210,520 บาท

งบบุคลากร 1,163,520 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์  ตำมโครงกำร
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เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองกฎหมำย  

เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำนสัมพันธ์รักสำมวัยใน
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองกฎหมำยสิทธิตำม พ.ร.บ. ผู้สูงอำยุ และ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆเช่น ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
โครงกำรสำนสัมพันธ์รักสำมวัยในครอบครัว 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและจัดเวทีประชำคมต ำบลในกำรจัดท ำ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมเยำวชนรู้คิด  รู้ทันเพ่ือลด
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและสตรีเพ่ือป้องกันและ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเต้นเข้ำจังหวะ  (เต้นบำสะโลป)  
โครงกำรส่งเสริมเยำวชนรู้คิดรู้ทันเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกปัญหำยำเสพ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

กิจกรรมเต้นเข้ำจังหวะ (เต้นบำสโลป) 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย 120,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 140,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กหน้ำอำคำร
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ ำ และ 198,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กหน้ำอำคำรศูนย์ อปพร. 35,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะ 340,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมอำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วน

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 34,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมห้องน้ ำ  งำนร้ือเปล่ียนหลังคำ  ต่อ

โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอดรถพร้อมปรับปรุงอำคำรโรงจอดรถ 177,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนจอดรถ  พร้อมปรับปรุงอำคำรโรงจอด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 784,000 บาท

อำคำรต่ำง ๆ

งานไฟฟ้าถนน 784,000 บาท

งบลงทุน 784,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอล ำปลำยมำศ



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวมเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่
งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีวัน
โครงกำรแห่เทียนพรรษำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีลอย
โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบล  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบล "ทะเมนชัยเกมส์" 200,000 บำท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย 200,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรงำนรัฐพิธีของอ ำเภอล ำปลำย
งานกีฬาและนันทนาการ 200,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีอ ำเภอล ำปลำยมำศ 10,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอล ำปลำยมำศตำม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอล ำปลำยมำศตำมโครงกำรป้องกันและ 10,000 บำท

อุดหนุนโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
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รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000 บาท

โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน" 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร  "รักน้ ำ  รักป่ำ  รักษำ

ค่าใช้สอย 5,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 5,000 บาท

งบด าเนินงาน 5,000 บาท

โครงกำรถนนลงหินคลุกเกล่ียปรับแต่งจำกบริเวณท่ีนำนำงสำวประไพร 197,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลงหินคลุกเกล่ียปรับแต่ง  หมู่ท่ี  12  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้ำนนำยอภิเดช  200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต        เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  9  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้ำนนำยทองสุข  หำร 124,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต        เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  16  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำงสุดใจ  ชะร่ำง 78,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต        เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  17  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำงส ำรวย เสวตรัมย์ 145,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต     

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกท่ีนำ นำงสำวมนัสนัน 194,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต     เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  10  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำยสมพร พำอยู่สุข 82,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต        เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  11  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบริเวณบ้ำนนำยสมพร 192,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบริเวณบ้ำนนำงพวง 198,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกท่ีสวนนำยวิชัย เซิกรัมย์ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,470,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,470,000 บาท

งบลงทุน 1,470,000 บาท

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีข้ึนเขำ
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จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 340,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

เงินช่วยพิเศษ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำศพของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  อบต.ทะเมนชัย 68,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  อบต.ทะเมนชัย  

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ต้ัง
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ภำยในเขตองค์กำร
ส ำรองจ่ำย 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้พิกำร  จ ำนวน  12  เดือน  ส ำหรับผู้
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  12  เดือน  แยกเป็น
เบ้ียยังชีพคนพิกำร 3,460,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ร้อยละ  2  ของพนักงำน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 7,374,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมให้พนักงำนจ้ำงตำม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 34,100 บำท

งบกลาง 11,541,330 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 85,230 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 11,541,330 บาท

งบกลาง 11,541,330 บาท

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน 20,000 บาท


