
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เร่ือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบรีุรัมย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,589,579.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,943,698.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,624,576.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
44,731.35 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,114,360.48 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,411.30 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,743.17 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 333,359.40 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 35,988.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,194,682.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,530,176.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,682.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,856,651.37 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,963,671.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,743,640.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,197,537.58 บาท

งบลงทุน จํานวน 334,150.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,617,652.79 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,682.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,121,046.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 7,411.30 11,000.00 8,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

12,743.17 16,000.00 13,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 333,359.40 350,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,988.00 20,000.00 40,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 389,501.87 397,000.00 411,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,194,682.61 16,603,000.00 17,089,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,194,682.61 16,603,000.00 17,089,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,530,176.00 17,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,530,176.00 17,000,000.00 19,000,000.00

รวม 34,114,360.48 34,000,000.00 36,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,963,671.00 11,541,330.00 12,681,484.00

งบบุคลากร 10,743,640.00 12,001,140.00 12,813,000.00

งบดําเนินงาน 3,197,537.58 5,821,530.00 5,484,316.00

งบลงทุน 334,150.00 2,254,000.00 3,053,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,617,652.79 2,382,000.00 2,468,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,856,651.37 34,000,000.00 36,500,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,390,044

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 613,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,722,772

แผนงานสาธารณสุข 655,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,190,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,663,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,033,000

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,681,484

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,681,484 12,681,484
    งบกลาง 12,681,484 12,681,484
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,875,420 0 355,320 8,230,740
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,304,300 0 355,320 5,659,620

งบดําเนินงาน 1,882,304 277,000 0 2,159,304
    คาตอบแทน 294,000 62,000 0 356,000

    คาใช้สอย 1,098,304 160,000 0 1,258,304

    คาวัสดุ 190,000 45,000 0 235,000

    คาสาธารณูปโภค 300,000 10,000 0 310,000

รวม 9,757,724 277,000 355,320 10,390,044

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 473,160 473,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 473,160 473,160

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใช้สอย 60,000 60,000

รวม 613,160 613,160

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,035,560 2,035,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,035,560 2,035,560

งบดําเนินงาน 1,709,012 1,709,012
    คาตอบแทน 82,000 82,000

    คาใช้สอย 502,510 502,510

    คาวัสดุ 1,052,502 1,052,502

    คาสาธารณูปโภค 72,000 72,000

งบเงินอุดหนุน 1,978,200 1,978,200
    เงินอุดหนุน 1,978,200 1,978,200

รวม 5,722,772 5,722,772

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 450,000 455,000
    คาใช้สอย 5,000 450,000 455,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวม 5,000 650,000 655,000

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 831,600 831,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 831,600 831,600

งบดําเนินงาน 289,000 289,000
    คาตอบแทน 156,000 156,000

    คาใช้สอย 105,000 105,000

    คาวัสดุ 28,000 28,000

งบลงทุน 20,000 20,000
    คาครุภัณฑ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 1,190,600 1,190,600

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,241,940 1,241,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,241,940 1,241,940

งบดําเนินงาน 222,000 222,000
    คาตอบแทน 12,000 12,000

    คาใช้สอย 170,000 170,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 1,663,940 1,663,940

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 145,000 145,000
    คาใช้สอย 145,000 145,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 165,000 165,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 200,000 110,000 310,000
    คาใช้สอย 0 200,000 110,000 310,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 20,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 20,000

รวม 10,000 200,000 120,000 330,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 3,033,000 3,033,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 3,033,000 3,033,000

รวม 3,033,000 3,033,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 45,000 55,000
    คาใช้สอย 10,000 45,000 55,000

รวม 10,000 45,000 55,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,390,044

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 613,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,722,772

แผนงานสาธารณสุข 655,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,190,600

แผนงานเคหะและชุมชน 1,663,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,033,000

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,681,484

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และโดยอนุมัติของนายอําเภอลําปลายมาศ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อนุมัติ

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

(นายเกรียงศักดิ์  สมจิต)

ตําแหนง นายอําเภอลําปลายมาศ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,887.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 40,021.65 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 5,771.30 10,000.00 -35.00 % 6,500.00
     ภาษีป้าย 1,000.00 1,640.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 82,909.45 7,411.30 11,000.00 8,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,746.00 1,251.30 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 1,087.50 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,141.87 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 9,016.43 4,950.00 8,500.00 -35.29 % 5,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,849.93 12,743.17 16,000.00 13,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 350,846.90 333,359.40 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 350,846.90 333,359.40 350,000.00 350,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 22,600.00 0.00 19,000.00 105.26 % 39,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 25,563.00 35,988.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,163.00 35,988.00 20,000.00 40,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 271,428.07 271,472.56 360,000.00 0.00 % 360,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,902,395.33 8,270,742.01 9,047,500.00 5.26 % 9,523,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,026,783.51 2,020,012.87 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,706.84 36,265.03 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,699,182.90 4,086,849.74 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 46,671.30 44,354.21 45,000.00 22.22 % 55,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 41,417.89 36,302.19 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

601,507.00 428,684.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,633,592.84 15,194,682.61 16,603,000.00 17,089,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,905,342.00 18,530,176.00 17,000,000.00 11.76 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,905,342.00 18,530,176.00 17,000,000.00 19,000,000.00
รวมทุกหมวด 35,037,704.12 34,114,360.48 34,000,000.00 36,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 8,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 6,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  มากกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 13,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ เทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  น้อยกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 39,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  มากกวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,089,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 360,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,523,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  มากกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  มากกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้  มากกวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,758 61,541 85,230 2.53 % 87,384

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,192 3,000 34,100 0 % 34,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,347,600 6,755,600 7,374,000 7.13 % 7,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,148,800 2,710,400 3,460,000 12.72 % 3,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 36,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 41,400 152,920 690,000 -71.01 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 380,000

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบ
ต.ทะเมนชัย

85,000 69,000 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต
.ทะเมนชัย

0 0 68,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.ทะเมนชัย

0 0 0 100 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

128,400 175,210 340,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,864,150 9,963,671 12,151,330 12,681,484
รวมงบกลาง 9,864,150 9,963,671 12,151,330 12,681,484
รวมงบกลาง 9,864,150 9,963,671 12,151,330 12,681,484

รวมแผนงานงบกลาง 9,864,150 9,963,671 12,151,330 12,681,484
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000 1,836,400 2.72 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,484,720 2,521,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,812,997 1,914,120 3,389,980 14.37 % 3,877,260

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 294,000 0 % 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 236,640 4.87 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 571,436 692,160 828,960 2.4 % 848,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,612 24,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,850,705 3,094,980 4,785,580 5,304,300
รวมงบบุคลากร 5,335,425 5,579,700 7,306,700 7,875,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 50 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 48,889 60,000 68,000 111.76 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 48,889 60,000 168,000 294,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 298,304

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,824 28,454 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 600 600 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.คาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
ท้องถิ่น

76,750 0 0 0 % 0

2.คาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาท้องถิ่น

0 40,100 0 0 % 0

4.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 40,578 36,592 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาท้องถิ่น

0 0 170,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้
บริหาารท้องถิ่น

0 0 0 100 % 250,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้
บริหาารท้องถิ่น

0 0 210,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,358 86,273 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 221,110 192,019 740,000 1,098,304
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,130 0 0 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 6,996 20,924 -4.42 % 20,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,000 62,040 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,210 18,590 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 163,340 87,626 120,924 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 117,320.16 120,523.26 200,000 0 % 200,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,988.63 92,563.56 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 208,308.79 213,086.82 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 641,647.79 552,731.82 1,328,924 1,882,304

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังขนาดใบพัด  
30  นิ้ว  6  ตัว

33,000 0 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังขนาดใบพัด  
18  นิ้ว  4  ตัว

10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 10,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์  จํานวน 10 ตัว 0 18,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
4,500 บาท

0 4,500 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
7,500 บาท

0 7,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.  เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อออน  จํานวน 1 
เครื่อง

0 10,650 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,000 68,150 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

2. คาจ้างออกแบบอาคารที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย 

0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 0 0
รวมงบลงทุน 43,000 268,150 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,020,072.79 6,400,581.82 8,635,624 9,757,724
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,037,640 1,097,520 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,199,640 1,259,520 0 0
รวมงบบุคลากร 1,199,640 1,259,520 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 36,000 49,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 49,000 62,000 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 238,182 322,900 285,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,998 33,188 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,105 29,056 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 291,285 385,144 395,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,979.7 79,930 86,000 -70.93 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,600 35,205 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,579.7 115,135 126,000 45,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 858 487 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 858 487 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 377,722.7 549,766 593,000 277,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อตู้เหล็ก  2 บานเลื่อนแบบกระจก 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็นแบบถัง
อยูด้านบน 

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 44,000 0 0
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รวมงานบริหารงานคลัง 1,577,362.7 1,853,286 593,000 277,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,597,435.49 8,253,867.82 9,228,624 10,390,044

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 254,486 274,200 311,640 7.93 % 336,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 3,800 2,868.42 % 112,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 4,000 500 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 254,486 274,200 319,440 473,160
รวมงบบุคลากร 254,486 274,200 319,440 473,160
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,800 14,300 4,000 25 % 5,000

คาเชาบ้าน 26,000 32,400 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 5,200 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 37,800 51,900 67,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล (พนักงานประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์)

0 0 60,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต์

38,864 19,632 0 0 % 0

2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและวินัยจราจร

14,963 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต์

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย

0 88,300 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย
แกเด็กนักเรียนในโรงเรียน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 53,827 107,932 110,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 19,995 14,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 19,995 14,800 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 111,622 174,632 227,000 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 366,108 448,832 546,440 613,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 366,108 448,832 546,440 613,160
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,412,760 1,490,460 1,623,120 3.9 % 1,686,480

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 271,200 277,680 287,880 2.5 % 295,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,737,960 1,839,640 2,007,000 2,035,560
รวมงบบุคลากร 1,737,960 1,839,640 2,007,000 2,035,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 49,789 60,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,100 8,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 58,889 68,400 70,000 82,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 47,440 30,420 58,210 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในงานรัฐพิธี 2,000 17,440 0 0 % 0

2.โครงการวันเด็กแหงชาติ 17,390 17,245 0 0 % 0

3.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,388 13,410 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 45,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนสําหรับคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

0 0 67,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนสําหรับคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

0 0 0 100 % 143,810
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โครงการสนับสนุนสําหรับคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 129,200 -100 % 0

เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง

0 0 372,400 -100 % 0

เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง

0 0 0 100 % 308,700

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 86,218 78,515 687,610 502,510
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,511 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 20,350.04 % 1,022,502

คาอาหารเสริม (นม) 752,692.5 739,819.76 1,051,996 -100 % 0

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,900 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 791,103.5 739,819.76 1,071,996 1,052,502
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 60,000 0 % 60,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 72,000 72,000
รวมงบดําเนินงาน 936,210.5 886,734.76 1,901,606 1,709,012

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 19,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 19,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองไทร

375,000 338,540 0 0 % 0

2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองบัว

387,000 391,280 0 0 % 0

3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองมวง

795,000 767,540 0 0 % 0

4.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบริหารชนบท

336,000 324,560 0 0 % 0
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5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง

461,280 0 0 0 % 0

5.เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง

0 361,197 0 0 % 0

6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง(รายหัว)

153,000 0 0 0 % 0

6.เงินสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
หนองมวง(รายหัว)

0 164,900 0 0 % 0

7. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

67,800 0 0 0 % 0

7.เงินสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพ
ด.)

0 49,720 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหาร
ชนบท

0 0 328,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหาร
ชนบท

0 0 0 100 % 319,200

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
ไทร

0 0 0 100 % 361,200
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
ไทร

0 0 348,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
บัว

0 0 396,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
บัว

0 0 0 100 % 432,600

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
มวง

0 0 0 100 % 865,200

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
มวง

0 0 820,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,575,080 2,397,737 1,892,000 1,978,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,575,080 2,397,737 1,892,000 1,978,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,249,250.5 5,143,611.76 5,800,606 5,722,772
รวมแผนงานการศึกษา 5,249,250.5 5,143,611.76 5,800,606 5,722,772

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,950 0 10,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการหมูบ้านสะอาดปราศจากขยะ 0 17,307 0 0 % 0

10.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 30,562 0 0 % 0

2.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้ม
แข็งและยั่งยืน

0 39,982 0 0 % 0

3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 68,858 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

0 35,750 0 0 % 0

4.โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบา
หวานความดันโลหิตสูง

0 36,382 0 0 % 0

5.โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต
สมบูรณ์

0 38,532 0 0 % 0

5.โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

38,842 0 0 0 % 0

6.โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services - EMS)

0 35,200 0 0 % 0

7.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน

0 32,782 0 0 % 0

8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 108,702 0 0 % 0
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โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม

24,510 0 0 0 % 0

โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services - EMS)

18,550 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือด
ออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม (ให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง)  

0 14,032 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,310 3,300 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 158,020 392,531 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 158,020 392,531 10,000 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

200,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 358,020 392,531 10,000 5,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - EMS)

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - EMS)

0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 100 % 300,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)

0 0 0 100 % 40,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (สํารวจและขึ้นทะเบียน)

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (สํารวจและขึ้นทะเบียน)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ํา

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 271,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 271,000 450,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 471,000 650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 358,020 392,531 481,000 655,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 635,400 676,080 719,480 9.75 % 789,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,400 718,080 761,480 831,600
รวมงบบุคลากร 677,400 718,080 761,480 831,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 45,000 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,410 7,940 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,410 52,940 156,000 156,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,450 131,400 110,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา

28,401 53,849 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา

0 0 0 100 % 20,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 3,450 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 126,651 188,699 145,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,992 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,295 9,940 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 19,287 9,940 5,000 28,000
รวมงบดําเนินงาน 156,348 251,579 306,000 289,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์เอกสาร 4,000 0 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อพัดลม 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,700 2,500 0 20,000
รวมงบลงทุน 4,700 2,500 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอลําปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 10,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะ ดวงตา และการชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

40,000 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอลําปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 40,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 40,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 888,448 1,012,159 1,117,480 1,190,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 888,448 1,012,159 1,117,480 1,190,600
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 616,080 650,460 659,560 18.42 % 781,020

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 365,520 380,040 402,960 3.96 % 418,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,023,600 1,072,500 1,104,520 1,241,940
รวมงบบุคลากร 1,023,600 1,072,500 1,104,520 1,241,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,756 11,600 17,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,756 11,600 19,700 12,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,800 74,265 218,300 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,966 3,540 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,950 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 48,766 82,755 238,300 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,915 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,825 26,603 13,000 -23.08 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 9,875 42,000 140,000 -96.43 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900 9,900 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 49,515 78,503 153,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 105,037 172,858 411,000 222,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ

447,463.41 0 0 0 % 0

อุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอลําปลาย
มาศ

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ

0 159,915.79 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอลํา
ปลายมาศ

0 0 370,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 447,463.41 159,915.79 370,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 447,463.41 159,915.79 370,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,576,100.41 1,405,273.79 1,885,520 1,663,940
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถ

0 0 302,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงตอเติมห้องน้ําองค์การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย

0 0 34,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารหอประชุม
องค์การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

0 0 340,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตู
เหล็กหน้าอาคารศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบอพักน้ํา และขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเซียม รัตน
ชีวพงษ์ ถึง บ้านนางน้อย สมพงษ์ หมูที่ 4 
บ้านหนองมวง

0 0 198,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 909,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 909,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 909,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,576,100.41 1,405,273.79 2,794,520 1,663,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการจัดทํา ทบทวน เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 1,650 0 0 % 0

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมูบ้านและตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป

4,407 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000 0 0 0 % 0

3.โครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิด รู้ทัน เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการ
มีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

0 15,000 0 0 % 0

4.โครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิด  รู้ทัน  เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการ
มีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

15,000 0 0 0 % 0

5.โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย  
สิทธิตาม  พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  และการดูแล
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่

15,000 0 0 0 % 0
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6.โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดี
ประจําตําบล

0 9,375 0 0 % 0

7.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

0 15,000 0 0 % 0

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป) 0 0 20,000 -100 % 0

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป) 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานมรดกจากรุนสู
รุน

0 29,830 0 0 % 0

โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจต้านภัยยา
เสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดี
ประจําตําบล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 30,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ  

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ  "โรงเรียนผู้สูงอายุ"

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการจัดทําทบทวนเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการจัดทําทบทวนเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์รักสามวัยในครอบครัว 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ และการดูแล
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่

0 0 15,000 -100 % 0
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โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ และการดูแล
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 64,407 100,855 120,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 64,407 100,855 120,000 145,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 10,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลาง สําหรับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

25,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อําเภอลํา
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 10,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 10,000 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 89,407 110,855 140,000 165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 89,407 110,855 140,000 165,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล  
"ทะเมนชัยเกมส์"

175,380 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล 
"ทะเมนชัยเกมส์"

0 56,700 0 0 % 0

4.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (คาย
พุทธบุตร)

0 59,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,380 115,850 0 0
รวมงบดําเนินงาน 175,380 115,850 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 0 0 0 % 0
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2.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลํา
ปลายมาศ

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

2.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลํา
ปลายมาศ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

195,380 125,850 10,000 10,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมน
ชัยเกมส์"

0 0 0 100 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมน
ชัยเกมส์"

0 0 185,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 185,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 185,000 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 185,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
"โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 50,000 120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 195,380 125,850 245,000 330,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 จากที่นานางวิมลรัตน์  หอไธสง  ถึง  ที่
สวนนางสมจิตร  แซกรัมย์  หมูที่  10  บ้าน
หนองมวงน้อย  

612,000 0 0 0 % 0

2.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 จากหนองบุตาริดสาธารณะประโยชน์  ถึง
ที่นานายเรียน  แสนรัมย์  หมูที่  12  บ้านบุ
ตาริด

595,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟสองสวางระบบโซลาเซล 27,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,234,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,234,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,234,500 0 0 0
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากที่สวนนายวิชัย เซิกรัมย์ ถึงที่สวนนาง
สาวทองมา ดูเรืองรัมย์ หมูที่ 16 บ้านน้อย
พัฒนา

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนางประดับ จันสวาง ถึงที่
นานายณรงค์ วรธงชัย หมูที่ 9 บ้านหนอง
บัว

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนางพวงเพชร  ประจันกลาง 
ถึงบริเวณบ้านนายพรศักดิ์  ใยอิ่ม หมูที่ 8 
บ้านหนองไทร

0 0 198,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนายสมพร คุซิตา ถึงเขต
ทางรถไฟ หมูที่ 6 บ้านบริหารชนบท

0 0 192,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทิวา ตรีประเคน ถึงที่สวนนาง
สายทอง ชารีคาน หมูที่ 11 บ้านหนองน้ํา
ขุน

0 0 0 100 % 220,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมพร พาอยูสุข ถึงที่สวนนาย
ทองย้อย จําปาแดง  หมูที่ 11 บ้านหนองน้ํา
ขุน

0 0 82,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายอุทัย แซกรัมย์ ถึงที่สวนนาง
สาวสายใจ แซกรัมย์ หมูที่ 10 บ้านหนอง
มวงน้อย

0 0 0 100 % 102,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่นา นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย์ ถึง
บริเวณที่นานางบุปผา ชงดอน หมูที่ 10 
บ้านหนองมวงน้อย

0 0 194,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนางบัวไข  แสงรัมย์  ถึง
บริเวณที่สวนนายกง บุญตามทัน หมูที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา

0 0 0 100 % 322,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนางสาร แสนรัมย์ ถึง
บริเวณบ้านนางบุญเรือง เสวตรัมย์ หมูที่ 15 
บ้านหนองมวงใต้

0 0 0 100 % 194,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนางสุภาวดี  มีศรี ถึงบริเวณ
ที่สวนนางที มีศรี หมูที่ 15 บ้านหนองมวง
ใต้

0 0 0 100 % 106,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางสํารวย เสวตรัมย์ ถึงบ้านนาง
บุญมี เหมาะทอง หมูที่ 15 บ้านหนองมวง
ใต้

0 0 145,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางสุดใจ  ชะรางรัมย์ ถึงที่สวน
นายเพ็ชร ดีรับรัมย์ หมูที่ 17 บ้านใหม
อัมพวัน

0 0 78,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้านนาง
คํามูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนางสวาง เขียววิลัย 
หมูที่ 12 บ้านบุตาริด

0 0 0 100 % 395,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นา นางสาว
มนัสนันท์ เคียนรัมย์ ถึงที่นานางชลลดา 
เคียนรัมย์ หมูที่ 10  บ้านหนองมวงน้อย

0 0 0 100 % 202,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายทองสุข  หารบุรุษ ถึง 
บริเวณที่นานางนิด เทมเบอร์ หมูที่ 16 บ้าน
น้อยพัฒนา

0 0 124,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายอภิเดช  แกนทิพย์ ถึง 
บริเวณที่นานางประดับ จันทร์สวาง หมูที่ 9 
บ้านหนองบัว

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
หินคลุกเกรดปรับแตง จากที่นานางจํารอง 
สารนอก ถึงที่นา นางวันเพ็ญ คุชิตา หมูที่ 6 
บ้านบริหารชนบท

0 0 0 100 % 284,000

โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านหนองไทร

0 0 0 100 % 299,000

โครงการกอสร้างผิวถนนแอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้านนางสมัย ซอย
รัมย์ ถึง บริเวณวัดอัมพวันหนองมวง หมูที่ 
17 บ้านใหมอัมพวัน

0 0 0 100 % 299,000

โครงการซอมสร้างและยกระดับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กนายสะอาด โชยรัมย์ ถึง
บ้านนายอุทัย แสนรัมย์ หมูที่ 4 บ้านหนอง
มวง

0 0 0 100 % 92,000

โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก
เกรดปรับแตงจากบริเวณสระโก ถึงบริเวณ
คลองลําห้วยไผ  หมูที่ 4 บ้านหนองมวง

0 0 0 100 % 208,000

โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแตง
จากบริเวณที่นานางสาวประไพร อังโขรัมย์  
ถึง บริเวณที่นานายชัยน้อย  ภูชื่นแสง หมูที่ 
12 บ้านบุตาริด

0 0 197,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,470,000 3,033,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,470,000 3,033,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,470,000 3,033,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,234,500 0 1,470,000 3,033,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการ  "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน" 8,250 0 0 0 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,250 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 8,250 0 5,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 8,250 0 5,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์แหลงน้ําปลอยปลาน้ําจืดสู
ชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 45,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 20,000 45,000
รวมแผนงานการเกษตร 8,250 0 25,000 55,000

รวมทุกแผนงาน 27,427,049.4 26,856,651.37 34,000,000 36,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,757,724 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 9,757,724 บาท
งบบุคลากร รวม 7,875,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
     1.เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 20,400 บาท/เดือน
     2.เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,200  บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
     1.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท/เดือน
     2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 800  บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
     1.เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 1,750 บาท/เดือน
     2.เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 2 คน ๆ ละ 800  บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล
     -  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เดือนละ  7,200  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     1.เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เดือนละ  11,220  บาท
     2.เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ  9,180  บาท
     3.เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
เดือนละ  7,200  บาท
     4.เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 18 คน ๆ ละ  7,200  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,304,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,877,260 บาท

1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 5 อัตรา 
(สํานักปลัด) ดังนี้
     1.1.เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เป็นเงิน 618,240  บาท
     1.2.เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เป็นเงิน  468,960  บาท
     1.3.เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด
เป็นเงิน  455,520  บาท
     1.4.เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เป็นเงิน  416,160  บาท
     1.5.เงินเดือนนิติกรชํานาญการ
เป็นเงิน  329,760  บาท
2. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา (กองคลัง)
ดังนี้
     2.1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นเงิน 498,600  บาท
     2.2.เงินเดือนนักวิชาการคลังชํานาญการ
เป็นเงิน  422,640  บาท
     2.3.เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
เป็นเงิน  369,480  บาท
     2.4.เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นเงิน  297,900  บาท     
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา (สํานักปลัด) ดังนี้
     1.1.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  เป็นเงิน 84,000  บาท
     1.2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  เป็นเงิน  42,000  บาท
     1.3.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
เป็นเงิน  42,000  บาท
2. เงินคาตอบแทนพิเศษปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เป็นเงิน  7,000  บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน  84,000  บาท
3. เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  
เป็นเงิน  42,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เงินคาจ้างลูกจ้างประจํา (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ)
จํานวน  1  อัตรา
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 848,880 บาท

1.เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน  2  อัตรา  (สํานักปลัด) ดังนี้
     1.1.เงินคาตอบแทนผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน เป็นเงิน  262,440  บาท
     1.2.เงินคาตอบแทนผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
เป็นเงิน  262,440  บาท 
2.เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (สํานักปลัด)
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
     2.1.เงินคาตอบแทนนักการภารโรง
เป็นเงิน  108,000  บาท
     2.2.เงินคาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
เป็นเงิน  108,000  บาท
3. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1  อัตรา
(กองคลัง)  เป็นเงิน 108,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

1. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(สํานักปลัด) ดังนี้
     1.1.เงินเพิ่มตางๆ ของนักการภารโรง
เป็นเงิน 12,000 บาท
     1.2.เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานขับรถยนต
เป็นเงิน 12,000 บาท
2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)  เป็นเงิน  12,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบดําเนินงาน รวม 1,882,304 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าใช้สอย รวม 1,098,304 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 298,304 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายสําหรับทําประกัน
ภัยรถยนตของราชการ คาตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ 
คาจ้างเหมาบริการ เชน คาล้างรูป คาถายเอกสาร คาจ้างเหมา
ซอมไฟฟาภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล คาใช้จาย
ในการทําสื่อประชาสัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน คาจ้างเหมาในการจัดทําแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
คาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน คาจ้างเหมาบุคคลชวย
เหลืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คาจ้างเหมาบริการ
เครื่องถายเอกสาร คาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1.คารับรอง  จํานวน  2,500 บาท
     เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จาย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ตรวจรายงาน ทัศนศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ จํานวน 2,500 บาท
     เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายในการประชุมสภา
ท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ราชการ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษาตางๆ การอบรมอื่นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แกผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง และหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน หลักสูตร
การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนตําบล หลักสูตร
คณะกรรมการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะ
คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาารท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง เชน คาใช้จายในการ
จัดตั้งศูนยการเลือกตั้ง คาใช้จายในการประชาสัมพันธการ
เลือกตั้งคาจัดทําปายคะแนน คาจ้างทําความสะอาด 
คาพาหนะ คาไปรษณีย รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 160 ข้อ 1)

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 15 ข้อ 2)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน
สุขของประชาชน  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 14 ข้อ 1)

โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 16 ข้อ 3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ บํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็นเงิน 40,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ดังนี้
     2.1.ซอมปกติ  เป็นเงิน  30,000  บาท
     2.2.ซอมกลาง  เป็นเงิน  30,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ
แมกซ ลูกแมกซ คลิปดํา กระดานไวทบอรด ที่เสียบ
กระดาษ กระดาษทําปก แล็คซีน เครื่องดับเพลิง 
พระบรมฉายาลักษณ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ไม้กวาด 
แปรงผงซักฟอก กระดาษชําระ น้ํายาขัดพื้น น้ํายาล้าง
ห้องน้ําน้ํายาล้างจาน ไม้ถูพื้น จาน ถ้วย ชาม ช้อน สายยาง 
บัวรดน้ํา ฯลฯ หรือเครื่องบริโภคที่จําเป็นต้องใช้ในหนวยงาน
และอื่นๆ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย และอาคารที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอรเน็ต
(INTERNET) คาบริการโทรศัพท คาเชาบริการพื้นที่อินเตอรเน็ต
และคาจดทะเบียนโดเมนเนม คาบํารุงรักษาระบบและสํารอง
ข้อมูล  ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 277,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 277,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิ์
เบิกจายตามระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาจ้างเหมาบริการ เชน
คาล้างรูป คาถายเอกสาร คาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ
คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  สําหรับเป็นคาใช้จายตางๆ เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ เชน 
เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ 
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ
แมกซ ลูกแมกซ คลิปดํา กระดานไวทบอรด ที่เสียบ
กระดาษ กระดาษทําปก แล็คซีน เครื่องดับเพลิง 
พระบรมฉายาลักษณ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาไปรษณีย
คาธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 355,320 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

 เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  อัตรา
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 613,160 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 613,160 บาท
งบบุคลากร รวม 473,160 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 473,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 336,360 บาท

เงินเดือนนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ
จํานวน 1 อัตรา
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน 1 อัตรา
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน 1 อัตรา
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

1.คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย อปพร.
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก อปพร. ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลหรือผู้ที่
มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
วันสงกรานต

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิการตามมาตรการปองกัน
และแก้ไขปญหาอุบัติเหตุตามทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
เชน เทศกาลปใหมและสงกรานต
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีพวิต หน้า 120 ข้อ 2)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปองกันภัยแกเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปองกันภัยแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน เชน คาวิทยากร
จาจัดทําปายโครงการฯ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม
คาวัสดุ  อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
อบรม ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 12 ข้อ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,722,772 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,722,772 บาท
งบบุคลากร รวม 2,035,560 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,035,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,686,480 บาท

1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
     1.1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา
เป็นเงิน  429,240  บาท
     1.2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เป็นเงิน  329,760  บาท
2.เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
     2.1.เงินเดือน นายประเทือง  โชยรัมย  ตําแหนง  ครู
เป็นเงิน  314,880  บาท
     2.2.เงินเดือน  นายบรรเทิง  แซงรัมย  ตําแหนง  ครู
เป็นเงิน  291,000  บาท
     2.3.เงินเดือนครู (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง)
เป็นเงิน  321,600  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา  
เป็นเงิน  42,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,080 บาท

1.เงินคาตอบแทน นางเจตต  ทองแพง  (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)  เป็นเงิน  187,080  บาท
2.เงินคาตอบแทน นางสาวขนิษฐา  แซงรัมย  (พนักงาน
จ้างทั่วไป)  เป็นเงิน  108,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

1.เงินเพิ่มตางๆ  ของนางสาวขนิษฐา  แซงรัมย  
(พนักงานจ้างทั่วไป)  เป็นเงิน  12,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

งบดําเนินงาน รวม 1,709,012 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลหรือผู้
ที่มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าใช้สอย รวม 502,510 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ คาจ้างเหมาบริการ
เชน คาล้างรูป คาตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ คาถาย
เอกสาร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาใช้จายในงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย เชน ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ธงชาติ ฯลฯ สําหรับพิธีการที่สําคัญของทางราชการ
ตามวาระและโอกาสตางๆ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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โครงการสนับสนุนสําหรับคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 143,810 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง (ศพด.) เชน การจัดการ
เรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่อง
แบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 19 ข้อ 1)

เงินอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันหนองมวง 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 125 ข้อ 8)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นและวัสดุตางๆ ที่ชํารุด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าวัสดุ รวม 1,052,502 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ
แมกซ ลูกแมกซ คลิปดํา กระดานไวทบอรด ที่เสียบ
กระดาษ กระดาษทําปก แล็คซีน เครื่องดับเพลิง 
พระบรมฉายาลักษณ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ฟิวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลําโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,022,502 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรร
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แหง (260 วัน) และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  1  แหง  (260 วัน)  รวมเป็น
เงิน  1,017,502  บาท ดังนี้
     1.1.โรงเรียนบ้านหนองมวง  เป็นเงิน  394,737  บาท
     1.2.โรงเรียนบ้านหนองบัว  เป็นเงิน  197,369  บาท
     1.3.โรงเรียนบ้านหนองไทร  เป็นเงิน  164,793  บาท
     1.4.โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  เป็นเงิน  145,631  บาท
     1.5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
เป็นเงิน  114,972  บาท
2.คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เชน 
แปรงล้างห้องน้ํา ไม้กวาดดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาเช็ดกระจก 
สเปรยฉีดมดสบู ผงซักฟอก น้ํายาฆาเชื้อ สเปรยฉีดยุง ขันน้ํา 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัสดุประเภทนี้ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน
แผนป้ายประกาศ ป้ายไวนิลตางๆ กระดาษเขียนโปสเตอร
สี พูกัน ไม้อัด ฟิลมถายรูป ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
ภาพถายทางดาวเทียม ไม้โครงการป้ายตางๆ คาจัดซื้อวารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ ที่องคการบริหารสวน
ตําบลจัดซื้อและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวัสดุประเภทนี้ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 72,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทและอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,978,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,978,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท จํานวน 319,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
บริหารชนบท จํานวน 200 วัน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 08163.2/ว 4110 ลว. 14 ก.ค. 63)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 126 ข้อ 12)

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร จํานวน 361,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองไทร จํานวน 200 วัน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 08163.2/ว 4110 ลว. 14 ก.ค. 63)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 125 ข้อ 9)

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว จํานวน 432,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองบัว จํานวน 200 วัน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 08163.2/ว 4110 ลว. 14 ก.ค. 63)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 125 ข้อ 10)

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองมวง จํานวน 865,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองมวง จํานวน 200 วัน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 08163.2/ว 4110 ลว. 14 ก.ค. 63)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 126 ข้อ 11)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 655,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล
     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล เชน การกําจัด
ขยะอันตราย ขยะมูลฝอย เปนต้น รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ใน
ลักษณะของการรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - 
EMS)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยการจัดบริการแพทยฉุกเฉินพื้นที่ปกติและ
พื้นที่พิเศษ  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 129 ข้อ 6)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 300,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
เพื่อระงับและป้องกันการแพรระบาดของโรค เชน โรคประจําถิ่น
หรือโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดตามฤดูกาล เชน โรคฉี่หนู  โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดสายพันธใหม ฯลฯ
2.เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้เลือดออก ดังนี้
     -คาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
     -คาจัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัดยุง
     -คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย
     -คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
                      ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 127 ข้อ 3)
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โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงคและสงเสริมการลด
ปริมาณขยะในชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จาย
ในพิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน รายละเอียดตามเอกสาร
โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 2563  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 29 ข้อ 42)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธานศาสดาจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รายละเอียด
ตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 128 ข้อ 4)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สํารวจและ
ขึ้นทะเบียน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธานศาสดาจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รายละเอียด
ตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 128 ข้อ 5)
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โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม
และอุบัติซ้ํา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จาย
ในพิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน  รายละเอียดตามเอกสาร
โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 2563  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 26 ข้อ 37)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นและวัสดุตางๆ ที่ชํารุด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 10
หมูบ้าน ๆ ละ 20,000  บาท  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 25 ข้อ 35)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,190,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,190,600 บาท
งบบุคลากร รวม 831,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 831,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 789,600 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา
     1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นเงิน  393,600  บาท
     2.เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เป็นเงิน  396,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
เป็นเงิน  42,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบดําเนินงาน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

1.คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบารท้องถิ่นขององค
กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2 คน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและอัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่มีความจําเป็น
เรงดวนต้องรีบดําเนินการและกรณีอื่นๆ ตามกฎหมาย
กําหนด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

     1.เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร  หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย
หรือสิ่งตีพิมพตางๆ เชน ทรัพยสิน คาเย็บหนังสือ เข้าเลม
เข้าปกหนังสือตางๆ ที่เป็นประโยชนตอการบริหารงาน
คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาจัดทําปายประกาศ ปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ แผนพับ หนังสือ เพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพื่อให้ประชาชนได้
รับทราบถึงข้อมูลสารตางๆ ของทางราชการ รวมทั้ง คาปาย
รณรงค ปายบอกเขต คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทาง
วิทยุกระจายเสียง คาล้าง อัดขยายภาพ คาจัดทําปายตัว
ตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ  ฯลฯ
     2.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหนวยงานหรือบุคคล
ดําเนินการให้องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นและวัสดุตางๆ ที่ชํารุด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ
แมกซ ลูกแมกซ คลิปดํา กระดานไวทบอรด ที่เสียบ
กระดาษ กระดาษทําปก แล็คซีน เครื่องดับเพลิง 
พระบรมฉายาลักษณ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน เลนสซูม
เมมโมลี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นการจัดซื้อใช้วัสดุหรือครุภัณฑที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศใน
การรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศตาม
โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดในการรับบริจาคโลหิต  
อวัยวะ ดวงตาและการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 142 ข้อ 1)

อุดหนุนโครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตาม
โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 142 ข้อ 2)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,663,940 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,663,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,940 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,241,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 781,020 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
     1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง
เป็นเงิน  483,120  บาท
     2.เงินเดือนนายชางโยธา
เป็นเงิน  297,900  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  
เป็นเงิน  42,000  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,920 บาท

เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
     1.เงินคาตอบแทนผู้ชวยนายชางโยธา
เป็นเงิน  228,840  บาท
     2.เงินคาตอบแทนผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(กองชาง)
เป็นเงิน  190,080  บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ได้รับแตงตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซอง
และตรวจการจ้างให้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจ้างเหมา
ซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณของไฟฟาสาธารณะประจํา
หมูบ้าน คาเข้าปกหนังสือ คาเย็บหนังสือ คาล้างรูป คาตอบรับ
วารสาร หนังสือพิมพ คาถายเอกสาร และคาจ้างเหมาปรับปรุง
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นและวัสดุตางๆ ที่ชํารุด ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ภายในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ
แมกซ ลูกแมกซ คลิปดํา กระดานไวทบอรด ที่เสียบ
กระดาษ กระดาษทําปก แล็คซีน เครื่องดับเพลิง 
พระบรมฉายาลักษณ แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา
ฟิวส บัลลารด สายไฟ ปลั๊ก ไฟฟา สายอากาศ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต ทราย ทอระบายน้ํา น้ํามันทาไม้ ปูนขาว ทินเนอร
ค้อน ตะปู สังกะสี จอบ เสียม อุปกรณ ทอตางๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน เลนสซูม
เมมโมลี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 61 
ข้อ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 165,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายในการดําเนินงานกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ 
(เต้นบาสะโลป)  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จายใน
พิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน (กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 148
ข้อ 14)

โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในโครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจต้านภัยยาเสพติด
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จายในพิธีเปด-ปด
และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน (สํานักปลัด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 27 ข้อ 39)

วันที่พิมพ : 15/9/2564  14:09:55 หน้า : 1/5



โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินค้า OTOP ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจําตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินค้า OTOP 
ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจําตําบล
รายละเอียดตามโครงการ (ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยได้)  (กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 153 ข้อ 23)

โครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพ
ติดและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จาย
ในพิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน (กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 149 ข้อ 16)

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป้องกันและ
ยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
สตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ในเขตพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย  เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง 
เครื่องดื่ม คาใช้จายในพิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน 
(กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 147 ข้อ 12)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  "โรงเรียนผู้สูงอายุ" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" เปนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ และ/หรือ ความรู้ในด้านการ
สงเสริมอาชีพและ/หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และ/หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ฯลฯ ของผู้สูงอายุในพื้นที่
อบต.ทะเมนชัย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จายใน
พิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน (กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 143 ข้อ 1)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตําบลในการจัด
ทําทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการจัดทําทบทวนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ 
คากระดาษ ปากกา คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
(สํานักปลัด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี หน้า 165 ข้อ 2)

วันที่พิมพ : 15/9/2564  14:09:55 หน้า : 3/5



โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ 
และการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม 
คาใช้จายในพิธีเปด-ปด และคาใช้อื่นๆ ที่จําเปน (กองสวัสดิการฯ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 148 ข้อ 13)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อใช้เปน (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับ
สนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อใช้เปน (สถานที่กลาง) 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย (อบต.โคกสะอาด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 152 ข้อ 22)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ
ตามโครงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สํานักปลัด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 27 ข้อ 38)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธีของอําเภอ
ลําปลายมาศ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 ธ.ค. 58)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 156 ข้อ 7)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส" จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทฃการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ประจําป 2565 เชน คาจัดสถานที่
และสนามแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล
คาถ้วยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร  อาหารวางพร้อมเครื่องดื่่ม ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 156 ข้อ 6)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําป 2565 เชน เงินรางวัล คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 155 ข้อ 5)
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต ประจําป 2565 เชน เงินรางวัล คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 28 ข้อ 41)

โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประจําป 2565 เชน เงินรางวัล คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต หน้า 28 ข้อ 40)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย "โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจําป 2565
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 119 ข้อ 1)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,033,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 3,033,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,033,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,033,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนาง
ประดับ จันสวาง ถึงที่นานายณรงค วรธงชัย หมูที่ 9 บ้านหนองบัว

จํานวน 300,000 บาท

กอสร้างถนนคอกนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 129
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 516 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ข้อ 5)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทิวา ตรี
ประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง ชารีคาน หมูที่ 11 บ้านหนองน้ําขุน

จํานวน 220,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 95
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 380 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ข้อ 8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอุทัย แซก
รัมย ถึงที่สวนนางสาวสายใจ แซกรัมย หมูที่ 10 บ้านหนองมวงน้อย

จํานวน 102,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 44
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืนที่ไมน้อยกวา 176
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
และปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง
จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 8 ข้อ 6)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่สวนนางบัวไข 
 แสงรัมย  ถึงบริเวณที่สวนนายกง บุญตามทัน หมูที่ 16 บ้านน้อย
พัฒนา

จํานวน 322,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 137
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 548 ตาราง
เมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนยกลาง
0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน พร้อมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงานการ
กอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 11 ข้อ 12)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่สวนนางสาร 
แสนรัมย ถึงบริเวณบ้านนางบุญเรือง เสวตรัมย หมูที่ 15 บ้านหนอง
มวงใต้

จํานวน 194,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 115
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 345 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 10 ข้อ 11)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนางสุภาวดี 
 มีศรี ถึงบริเวณที่สวนนางที มีศรี หมูที่ 15 บ้านหนองมวงใต้

จํานวน 106,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 63
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 189 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 10 ข้อ 10)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
จากบริเวณบ้านนางคํามูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนางสวาง เขียววิลัย หมูที่ 
12 บ้านบุตาริด

จํานวน 395,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว
196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 686
ตารางเมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 23 ทอน พร้อมติดตั้งปายโครง
การ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงาน
การกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ข้อ 9)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
บริเวณที่นา นางสาวมนัสนันท เคียนรัมย ถึงที่นานางชลลดา เคียน
รัมย หมูที่ 10  บ้านหนองมวงน้อย

จํานวน 202,000 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 87
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 348 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 8 ข้อ 7)

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแตง 
จากที่นานางจํารอง สารนอก ถึงที่นา นางวันเพ็ญ คุชิตา หมูที่ 6 
บ้านบริหารชนบท

จํานวน 284,000 บาท

กอสร้างถนนดินยกระดับ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร
ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินไมน้อยกวา 1,404
ลูกบาศกเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 360 ลูกบาศก
เมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนยกลาง
0.30 มตร จํานวน 21 ทอน พร้อมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงานกอสร้าง
จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 6 ข้อ 3)
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โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านหนอง
ไทร

จํานวน 299,000 บาท

กอสร้างถนนลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 480
ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยปรับแตง ติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงานการ
กอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ข้อ 4)

โครงการกอสร้างผิวถนนแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณ
บ้านนางสมัย ซอยรัมย ถึง บริเวณวัดอัมพวันหนองมวง หมูที่ 17 
บ้านใหมอัมพวัน

จํานวน 299,000 บาท

ซอมสร้างผิวถนนแอสฟัลลติกทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง
5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอส
พัลลติกไมน้อยกวา 1,475 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปาย
โครงการจํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเข้าดําเนิน
งานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 11 ข้อ 13)
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โครงการซอมสร้างและยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาย
สะอาด โชยรัมย ถึงบ้านนายอุทัย แสนรัมย หมูที่ 4 บ้านหนองมวง

จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ
คอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 244 ตารางเมตร
ปายแนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน
1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 5 ข้อ 1)

โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแตงจากบริเวณ
สระโก ถึงบริเวณคลองลําห้วยไผ  หมูที่ 4 บ้านหนองมวง

จํานวน 208,000 บาท

ถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแตง กว้าง
3 เมตร ยาว 670 เมตร ความสูงเฉลี่ย 1 เมตร ปริมาณ
ดินไมน้อยกวา 1,963.60 ลูกบาศกเมตร ปริมาณหินคลุก
ไมน้อยกวา 201 ลูกบาศกเมตร วางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 55
ทอน พร้อมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเข้าดําเนินงานการกอสร้าง จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 6 ข้อ 2)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบราคาได้ (คา K)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการ "รักน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน" เชน คาจัดทําปายโครงการ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะขนสง 
คาปรับพื้นที่ คาต้นไม้ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 159 ข้อ 1)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เชน คาจัดทําปายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสํารวจการจัด
ทําแผนที่และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 30 
ข้อ 44)

โครงการอนุรักษแหลงน้ําปลอยปลาน้ําจืดสูชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการอนุรักษแหลงน้ํา
ปลอยปลาน้ําจืดสูชุมชน  เชน คาจัดซื้อ คาวัสดุอุปกรณ 
คาพาหนะขนสง คาปรับพื้นที่ คาพันธปลา และคาใช้จาย
อื่นๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 32 ข้อ 46)
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โครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน คาจัด
ทําปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาพาหนะขนสง คาปรับพื้นที่ คาต้นไม้ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 31 ข้อ 45)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,681,484 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,681,484 บาท
งบกลาง รวม 12,681,484 บาท

งบกลาง รวม 12,681,484 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 87,384 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  หรือคนงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 34,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 2 ของ
พนักงานจ้าง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน แยกเป็น
   1.ผู้สูงอายุ อยูระหวาง 60-69 ป คนละ 600 บาท/เดือน
   2.ผู้สูงอายุ อยูระหวาง 70-79 ป คนละ 700 บาท/เดือน
   3.ผู้สูงอายุ อยูระหวาง 80-89 ป คนละ 800 บาท/เดือน
   4.ผู้สูงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 157 ข้อ 3)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 12 เดือน สําหรับ
ผู้พิการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ดังนี้
   1.ผู้พิการอายุต่ํากวา 18 ป ได้รับคนละ 1,000 บาท/เดือน
   2.ผู้พิการอายุ 18 ปขึ้นไป ได้รับคนละ 800 บาท/เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 157 ข้อ 1)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คนละ 500 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 157 ข้อ 2)

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายกิจกรรมที่มีความจําเป็นเรงดวนแตมิได้
ตั้งงบประมาณไว้และหากไมดําเนินการโดยเร็วอาจเกิดความ
เสียหายแกราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีเหตุจําเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน
เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอน เชน การชวยเหลือผู้ประสบภัย
หรือเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติตางๆ
3.สํารองไว้เพื่อเพิ่มจายในกิจการตั้งงบประมาณไว้แล้วแตไม
เพียงพอที่จะดําเนินการได้
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามอัตราที่กําหนดในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายรับ ประจําปโดยไมรวมเงินอุดหนุน โดยที่องค
การบริหารสวนตําบลประมาณการรายรับไว้ 19,000,000 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเมนชัย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ทะเมนชัย เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพของพนักงานสวนตําบล  หรือผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพของพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพของลูกจ้างประจํา หรือผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

87,384

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 34,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.ทะ
เมนชัย

70,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

87,384

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 34,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.ทะ
เมนชัย

70,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,232,580 336,360 1,686,480 789,600 781,020

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 848,880 112,800 295,080 418,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 24,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,826,040

เงินประจําตําแหนง 420,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,675,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 5,000 144,000 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 2,000

คาเชาบ้าน 204,000 60,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 10,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 418,304 15,000 5,000 80,000 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

130,000 20,000 10,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาท้องถิ่น

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

301,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000

คาเชาบ้าน 336,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 668,304

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาท้องถิ่น

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้บริ
หาารท้องถิ่น

250,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นํา
ชุมชน พนักงานสวน
ตําบลลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 5,000 10,000 5,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและวัน
สงกรานต์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้บริ
หาารท้องถิ่น

250,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นํา
ชุมชน พนักงานสวน
ตําบลลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและวัน
สงกรานต์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันภัยแก
เด็กนักเรียนในโรงเรียน

20,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 10,000

โครงการสนับสนุน
สําหรับคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

143,810

เงินอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง

308,700

โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - 
EMS)

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

300,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันภัยแก
เด็กนักเรียนในโรงเรียน

20,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 10,000

โครงการสนับสนุน
สําหรับคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

143,810

เงินอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง

308,700

โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - 
EMS)

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

300,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (ขับเคลื่อน)

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (สํารวจและขึ้น
ทะเบียน)

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคอุบัติใหมและอุบัติ
ซ้ํา

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรม
สัมมนา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (ขับเคลื่อน)

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (สํารวจและขึ้น
ทะเบียน)

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคอุบัติใหมและอุบัติ
ซ้ํา

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรม
สัมมนา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ 
(เต้นบาสโลป)

15,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
รวมใจต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมกลุม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจํา
ตําบล

30,000

โครงการสงเสริม
เยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหายา
เสพติดและการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อป้องกัน
และยุติปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 "โรงเรียนผู้สูงอายุ"

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ 
(เต้นบาสโลป)

15,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
รวมใจต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมกลุม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจํา
ตําบล

30,000

โครงการสงเสริม
เยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหายา
เสพติดและการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อป้องกัน
และยุติปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

15,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 "โรงเรียนผู้สูงอายุ"

20,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการ
จัดทําทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูง
อายุ และการดูแล
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่

15,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล "ทะเมน
ชัยเกมส์"

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการแหเทียน
พรรษา

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตําบลในการ
จัดทําทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูง
อายุ และการดูแล
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่

15,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล "ทะเมน
ชัยเกมส์"

200,000 200,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

30,000 30,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

30,000 30,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

โครงการอนุรักษ์แหลง
น้ําปลอยปลาน้ําจืดสู
ชุมชน

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,000 10,000 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,022,502

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 3,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกอสร้าง 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 200,000 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์แหลง
น้ําปลอยปลาน้ําจืดสู
ชุมชน

15,000 15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 105,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,042,502

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกอสร้าง 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 260,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 18/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบริหาร
ชนบท

319,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร

361,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว

432,600

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองมวง

865,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

200,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 19/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

112,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบริหาร
ชนบท

319,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร

361,200

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว

432,600

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองมวง

865,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู
บ้าน/ชุมชน 10 หมูบ้าน

200,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอลําปลายมาศใน
การรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการ
ชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

40,000

อุดหนุนโครงการให้
ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอลําปลาย
มาศ

200,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 21/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอลําปลายมาศใน
การรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการ
ชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

40,000

อุดหนุนโครงการให้
ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอลําปลาย
มาศ

200,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 22/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่
กลาง) อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอลําปลาย
มาศตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีอําเภอลําปลาย
มาศ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
"โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 23/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่
กลาง) อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอลําปลาย
มาศตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีอําเภอลําปลาย
มาศ

10,000 10,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
"โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"

10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนาง
ประดับ จันสวาง ถึงที่
นานายณรงค์ วรธงชัย 
หมูที่ 9 บ้านหนองบัว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทิวา ตรี
ประเคน ถึงที่สวนนาง
สายทอง ชารีคาน หมูที่ 
11 บ้านหนองน้ําขุน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายอุทัย 
แซกรัมย์ ถึงที่สวนนาง
สาวสายใจ แซกรัมย์ หมู
ที่ 10 บ้านหนองมวง
น้อย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนางบัว
ไข  แสงรัมย์  ถึงบริเวณ
ที่สวนนายกง บุญตาม
ทัน หมูที่ 16 บ้านน้อย
พัฒนา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:01:54 หน้า : 25/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนาง
ประดับ จันสวาง ถึงที่
นานายณรงค์ วรธงชัย 
หมูที่ 9 บ้านหนองบัว

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทิวา ตรี
ประเคน ถึงที่สวนนาง
สายทอง ชารีคาน หมูที่ 
11 บ้านหนองน้ําขุน

220,000 220,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายอุทัย 
แซกรัมย์ ถึงที่สวนนาง
สาวสายใจ แซกรัมย์ หมู
ที่ 10 บ้านหนองมวง
น้อย

102,000 102,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนางบัว
ไข  แสงรัมย์  ถึงบริเวณ
ที่สวนนายกง บุญตาม
ทัน หมูที่ 16 บ้านน้อย
พัฒนา

322,000 322,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนาง
สาร แสนรัมย์ ถึงบริเวณ
บ้านนางบุญเรือง เส
วตรัมย์ หมูที่ 15 บ้าน
หนองมวงใต้

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนางสุภา
วดี  มีศรี ถึงบริเวณที่
สวนนางที มีศรี หมูที่ 
15 บ้านหนองมวงใต้

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
จากบริเวณบ้านนางคํา
มูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนาง
สวาง เขียววิลัย หมูที่ 
12 บ้านบุตาริด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณที่สวนนาง
สาร แสนรัมย์ ถึงบริเวณ
บ้านนางบุญเรือง เส
วตรัมย์ หมูที่ 15 บ้าน
หนองมวงใต้

194,000 194,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนางสุภา
วดี  มีศรี ถึงบริเวณที่
สวนนางที มีศรี หมูที่ 
15 บ้านหนองมวงใต้

106,000 106,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
จากบริเวณบ้านนางคํา
มูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนาง
สวาง เขียววิลัย หมูที่ 
12 บ้านบุตาริด

395,000 395,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
บริเวณที่นา นางสาว
มนัสนันท์ เคียนรัมย์ ถึง
ที่นานางชลลดา เคียน
รัมย์ หมูที่ 10  บ้าน
หนองมวงน้อย

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลงหิน
คลุกเกรดปรับแตง จาก
ที่นานางจํารอง 
สารนอก ถึงที่นา นางวัน
เพ็ญ คุชิตา หมูที่ 6 
บ้านบริหารชนบท

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านหนอง
ไทร

โครงการกอสร้างผิว
ถนนแอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิมจากบริเวณ
บ้านนางสมัย ซอยรัมย์ 
ถึง บริเวณวัดอัมพวัน
หนองมวง หมูที่ 17 
บ้านใหมอัมพวัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
บริเวณที่นา นางสาว
มนัสนันท์ เคียนรัมย์ ถึง
ที่นานางชลลดา เคียน
รัมย์ หมูที่ 10  บ้าน
หนองมวงน้อย

202,000 202,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลงหิน
คลุกเกรดปรับแตง จาก
ที่นานางจํารอง 
สารนอก ถึงที่นา นางวัน
เพ็ญ คุชิตา หมูที่ 6 
บ้านบริหารชนบท

284,000 284,000

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านหนอง
ไทร

299,000 299,000

โครงการกอสร้างผิว
ถนนแอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิมจากบริเวณ
บ้านนางสมัย ซอยรัมย์ 
ถึง บริเวณวัดอัมพวัน
หนองมวง หมูที่ 17 
บ้านใหมอัมพวัน

299,000 299,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมสร้างและ
ยกระดับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กนาย
สะอาด โชยรัมย์ ถึงบ้าน
นายอุทัย แสนรัมย์ หมูที่ 
4 บ้านหนองมวง

โครงการถนนดินยก
ระดับพร้อมลงหินคลุก
เกรดปรับแตง
จากบริเวณสระโก ถึง
บริเวณคลองลําห้วยไผ  
หมูที่ 4 บ้านหนองมวง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 12,681,484 10,390,044 613,160 5,722,772 655,000 1,190,600 1,663,940 165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมสร้างและ
ยกระดับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กนาย
สะอาด โชยรัมย์ ถึงบ้าน
นายอุทัย แสนรัมย์ หมูที่ 
4 บ้านหนองมวง

92,000 92,000

โครงการถนนดินยก
ระดับพร้อมลงหินคลุก
เกรดปรับแตง
จากบริเวณสระโก ถึง
บริเวณคลองลําห้วยไผ  
หมูที่ 4 บ้านหนองมวง

208,000 208,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

รวม 330,000 3,033,000 55,000 36,500,000
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

***********************************

ดวย ท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล ฯ  เรื่อง  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2565 นั้น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี  2  และฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  หมวด  6  การรายงาน  ขอ  39  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดสงสําเนาขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีไดรับอนุมัติใหประกาศใช
แลวไปยังผูวาราชการจังหวัด  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจําก่ิงอําเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาวัน  นับแตวันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2  และฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  หมวด  6  การรายงาน
ขอ  39  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2565 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2564 เปนตนไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงช่ือ)
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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