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ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

คลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
1. สถานะการคลงั

1.1
ในงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
1.1.1 36,696,911.19 บาท
1.1.2 เงินสะสม 19,993,404.38 บาท
1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม 8,536,039.61 บาท
1.1.4 .........-..........โครงการ

รวม .............-............. บาท
1.1.5 .............-............. โครงการ

รวม .............-............. บาท
1.2 เงินกูค้งคา้ง..................-..................บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
(1) 19,122,249.25 บาท     ประกอบดว้ย

 หมวดภาษีอากร 133,283.18 บาท
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 15,710.00 บาท
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 328,580.54 บาท
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

91,672.00 บาท
หมวดรายไดจ้ากทุน - บาท
หมวดภาษีจดัสรร 10,840,884.53 บาท

7,712,119.00 บาท

คาํแถลงงบประมาณ

 -1-

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด



(2) - บาท
(3) รายจ่ายจริง     จาํนวน 13,484,179.36 บาท         ประกอบดว้ย

งบกลาง 291,110.00 บาท
งบบุคลากร ( ) 4,885,722.00 บาท
งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ

และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,845,883.74 บาท
งบลงทุน ( ) 1,817,900.00 บาท

( ) - บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,643,563.62 บาท

(4) - บาท
(5) - บาท
3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ......................................... กิจการ.........................................
ปีงบประมาณ  พ.ศ.............. มีรายรับจริง......-.....บาท  รายจ่ายจริง - บาท

กูเ้งินจากธนาคาร / กสท / - บาท
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล - บาท
กาํไรสุทธิ - บาท

.................................................. - บาท
ทรัพยจ์าํนาํ  จาํนวน - บาท
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2.1. รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
รายได้จัดเกบ็เอง
     หมวดภาษีอากร 123,882.94 78,000.00 125,000.00
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 64,832.50 15,500.00 65,000.00
     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 543,076.09 380,000.00 535,000.00
     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
     หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 74,783.00 62,000.00 75,000.00
     หมวดรายไดจ้ากทุน - - -

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 806,574.53 535,500.00 800,000.00

     หมวดภาษีจดัสรร 12,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.00
12,219,613.04 11,846,348.00 12,200,000.00

7,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.00
7,985,633.00 7,455,200.00 8,000,000.00

รวม 21,011,820.57 19,837,048.00 21,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

รายรับ

 -3-

คาํแถลงงบประมาณรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560



2.1. รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง 313,459.00 675,000.00 9,262,400.00
     งบบุคลากร ( ) 5,977,566.00 8,910,900.00 10,176,420.00
     งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)
     งบลงทุน ( ) 2,092,900.00 2,333,750.00 2,396,500.00

( ) 922,119.00 - -
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,013,251.00 3,234,750.00 3,002,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,634,910.21 21,000,000.00 30,500,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

คาํแถลงงบประมาณรายจ่าย

6,315,615.21 5,845,600.00 5,661,780.00
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อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

รายจ่าย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560



               ยอดรวม

300,000.00
150,000.00

4,590,528.00

2,331,122.00

546,000.00
938,800.00

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

ด้าน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
-

8,637,300.00

แผนงานงบกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (ส่วนสวสัดิการสังคม)
แผนงานสาธารณสุข

ด้านการเศรษฐกจิ
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

21,000,000.00

2,202,650.00
-
-

675,000.00
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แผนงานการพาณิชย์

628,600.00

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (สาํนกังานปลดั)

บันทกึหลกัการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการเกษตร



(00110)
                                                 งาน
งบ (00111)

งานบริหารงานคลงั
(00112)

รวม

งบบุคลากร 5,223,960 1,213,140 6,437,100
งบดาํเนินงาน 1,803,000 341,000 2,144,000
งบเงินอุดหนุน 5,000 - 5,000
งบลงทุน 31,200 20,000 51,200

- - -
รวม 7,063,160 1,574,140 8,637,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
                                                 งาน
งบ รักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกนัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคภีัย (00123)

รวม

งบบุคลากร 387,600 - 387,600
งบดาํเนินงาน 201,000 - 201,000
งบเงินอุดหนุน - - -
งบลงทุน 40,000 - 40,000

- - -
รวม 628,600 - 628,600

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) (สํานักงานปลดั)
                                                 งาน
งบ

รวม

งบบุคลากร -
งบดาํเนินงาน 130,000
งบเงินอุดหนุน 20,000
งบลงทุน -

-
รวม 150,000

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

-
-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00251)

150,000

 -8-

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

-

20,000
130,000



แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
                                                 งาน
งบ เคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้า ถนน
(00242)

รวม

งบบุคลากร 946,080 - 946,080
งบดาํเนินงาน 842,792 - 842,792
งบเงินอุดหนุน 502,350 - 502,350
งบลงทุน 39,900 - 39,900

- - -
รวม 2,331,122 - 2,331,122

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
                                                 งาน
งบ

รวม

งบบุคลากร -
งบดาํเนินงาน -
งบเงินอุดหนุน -
งบลงทุน 2,202,650

-
รวม 2,202,650

(00312)
-
-
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2,202,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

-
2,202,650

-



แผนงานการศึกษา (00210)
                                                 งาน
งบ (00211)

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา (00242)

รวม

งบบุคลากร 556,320 - 556,320
งบดาํเนินงาน 1,441,808 - 1,441,808
งบเงินอุดหนุน 2,592,400 - 2,592,400
งบลงทุน - - -

- - -
รวม 4,590,528 - 4,590,528

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)
                                                 งาน
งบ

งานการกฬีาและ
นันทนาการ (00262)

งานศาสนาและ
(00263)

รวม

งบบุคลากร - - -
งบดาํเนินงาน - 280,000 280,000
งบเงินอุดหนุน - 20,000 20,000
งบลงทุน - - -

- - -
รวม - 300,000 300,000

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) (ส่วนสวสัดิการสังคม)
                                                 งาน
งบ

รวม

งบบุคลากร 583,800
งบดาํเนินงาน 335,000
งบเงินอุดหนุน 20,000
งบลงทุน -

-
รวม 938,800

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00251)

583,800
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335,000
20,000

-
-

938,800



แผนงานสาธารณสุข (00220)
                                                 งาน
งบ (00221)

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขฯ (00223)

รวม

งบบุคลากร - - -
งบดาํเนินงาน 471,000 - 471,000
งบเงินอุดหนุน 75,000 - 75,000
งบลงทุน - - -

- - -
รวม 546,000 - 546,000

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง (00410)
                                                 งาน
งบ

รวม

          งบกลาง 675,000

รวม 675,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

งบกลาง
(00411)

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์
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675,000

675,000



.ศ. 2559 อาศยัอาํนาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   พ.ศ. 2537
มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยัและอนุมติัโดยนายอาํเภอลาํปลายมาศ

ขอ้ 1. " .ศ. 2559"
ขอ้ 2. 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3.งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 21,000,000 บาท
ขอ้ 4.

21,000,000

ยอดรวม
9,265,900
8,637,300

แผนงานรักษาความสงบภายใน 628,600
-

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 8,856,450
แผนงานการศึกษา 4,590,528
แผนงานสาธารณสุข 546,000
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (ส่วนสวสัดิการสังคม) 938,800
แผนงานเคหะและชุมชน 2,331,122
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (สาํนกังานปลดั) 150,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 300,000

 ด้านการเศรษฐกจิ 2,202,650
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,202,650
แผนงานการเกษตร -
แผนงานการพาณิชย์ -

675,000
แผนงานงบกลาง 675,000

21,000,000

 -16-

ด้าน/แผนงาน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ   จังหวดับุรีรัมย์



ข้อ 5. ..................-..................บาท

ยอดรวม
งบกลาง -
งบบุคลากร ( ) -
งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) -

( ) -
งบลงทุน ( ) -
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) -

-

ขอ้ 6.
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ขอ้ 7.

30 เดือน   กนัยายน   พ.ศ. 2558

( ลงนาม ).....ทองอยู.่......อินทรกาํแหง............
( นายทองอยู ่  อินทรกาํแหง )

                                                                                ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั

                                          อนุมติั

( ลงนาม )......เพชรพงษ.์.......จิวะนนท.์........
( นายเพชรพงษ ์  จิวะนนท์ )

ตาํแหน่ง   นายอาํเภอลาํปลายมาศ

 -17-

งบ

รวมรายจ่าย



หมวดภาษีอากร
ประเภทรายได้จัดเกบ็เอง

1. 39,307.50 47,098.33 48,482.50 37,000.00 75.51 49,000.00
2. 38,587.09 37,023.61 74,600.44 40,500.00 54.36 74,500.00
3. ภาษีป้าย 440.00 600.00 800.00 400.00 50.00 800.00
4. อากรฆ่าสัตว์ - 30.00 - 100.00 - -

78,334.59 84,751.94 123,882.94 78,000.00 62.75 124,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ประเภทรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1. - - - - - -
2. - 310.40 - - - -
3. 80.00 60.00 - - - -
4. ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 1,800.00 150.00 75.00 500.00 - -

หมวด
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556

 -18-
รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

ปี 2558

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

ปี 2559ปี 2555 ปี 2557

รวมหมวดภาษีอากร

ยอดต่าง(%)



5. 8,820.00 8,550.00 7,590.00 10,000.00 142.86 7,000.00
6. - - - - - -
7. ค่าปรับผดิสัญญา - 34,136 52,168 - - 50,000.00
8. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 5,000.00

15,700.00 48,206.40 64,832.50 15,500.00 25.00 62,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ประเภทรายได้จากทรัพย์สิน
1. 376,066.46 458,208.62 543,076.09 380,000.00 71.70 530,000.00

376,066.46 458,208.62 543,076.09 380,000.00 71.70 530,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์

ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ - - - - - -
- - - - - -

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็
ประเภทรายได้เบ็ดเตลด็

1. เงินผูอุ้ทิศให้ - 7,500.00 - - - -
2. ค่าขายแบบแปลน 134,000.00 55,800.00 73,300.00 60,000.00 85.71 70,000.00
3. รายไดเ้บด็เตล็ด 1,810.51 26,433.00 1,483.00 2,000.00 142.86 1,400.00

135,810.51 89,733.00 74,783.00 62,000.00 86.83 71,400.00รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็

ยอดต่าง(%)ปี 2556

รายรับจริง

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวด
ประมาณการ

ปี 2558ปี 2557ปี 2555
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ปี 2559



หมวดรายได้จากทุน
ประเภทรายได้จากทุน - - - - -

- - - - - -
หมวดภาษีจัดสรร

.
1. .ร.บ.กาํหนดแผนฯ 5,560,774.79 9,053,222.38 7,174,368.51 7,108,000.00 99.27 7,160,000.00
2. 1 ใน 9 1,723,631.11 1,962,770.10 2,128,512.66 1,710,000.00 81.04 2,110,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 25,000.52 39,389.37 34,695.37 30,000.00 90.91 33,000.00
4. ภาษีสุรา 881,167.01 908,264.23 1,001,265.79 860,000.00 86.00 1,000,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต 1,584,002.47 1,985,155.09 1,362,036.32 1,656,348.00 127.41 1,300,000.00
6. ภาษียาสูบ - - 1,067.00 2,000.00 - 1,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่ 21,339.46 31,508.71 43,000.04 50,000.00 119.05 42,000.00
8. 73,256.58 81,501.93 78,566.35 70,000.00 93.33 75,000.00
9. 463,906.00 414,048.00 396,101.00 360,000.00 94.74 380,000.00
10. - - - - - 150,000.00
11. - - - - - 2,000.00
12.ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสุรา 20.37 - - - - -

10,333,098.31 14,475,859.81 12,219,613.04 11,846,348.00 96.68 12,253,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวด
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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.
1. (ตามแผนยทุธศาสตร์) 7,162,702.00 6,902,301.00 7,985,633.00 7,455,200.00 93.67 7,959,300.00

7,162,702.00 6,902,301.00 7,985,633.00 7,455,200.00 93.67 7,959,300.00
18,101,711.87 22,059,060.77 21,011,820.57 19,837,048.00 94.46 21,000,000.00
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หมวด
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ยอดต่าง(%)ปี 2557 ปี 2559ปี 2555 ปี 2556



21,000,000.00 บาท

หมวดภาษีอากร (411000) รวม 124,300.00 บาท
ประเภทรายได้ภาษีอากร จํานวน 124,300.00 บาท

1. 49,000.00 บาท

2. 74,500.00 บาท

3. ภาษีป้าย 800.00 บาท

4. อากรฆ่าสัตว์ - บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) รวม 62,000.00 บาท
ประเภทรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน 62,000.00 บาท

1. - บาท

2. - บาท

3. - บาท

4. ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก - บาท
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รายได้จัดเกบ็เอง

ประจําปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์



5. 7,000.00 บาท

6. - บาท

7. ค่าปรับผดิสัญญา 50,000.00 บาท

8. 5,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 530,000.00 บาท
1. 530,000.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ (414000) รวม - บาท
ประเภทรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จาํนวน - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ (415000) รวม 71,400.00 บาท
ประเภทรายได้เบ็ดเตลด็ จํานวน 71,400.00 บาท

1. ค่าขายแบบแปลน 70,000.00 บาท

2. รายไดเ้บด็เตล็ด 1,400.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร (421000) รวม 12,253,000.00 บาท
ประเภทรายได้ภาษีจัดสรร จํานวน 12,253,000.00 บาท

1. .ร.บ.กาํหนดแผนฯ 7,160,000.00 บาท

2. 1 ใน 9 2,110,000.00 บาท
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3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 33,000.00 บาท

4. ภาษีสุรา 1,000,000.00 บาท

5. ภาษีสรรพสามิต 1,300,000.00 บาท

6. ภาษียาสูบ 1,000.00 บาท

7. 150,000.00 บาท

8. ค่าภาคหลวงแร่ 42,000.00 บาท

9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 75,000.00 บาท

10. 380,000.00 บาท

11. 2,000.00 บาท

(431000) รวม 7,959,300.00 บาท
จํานวน 7,959,300.00 บาท

1. 7,959,300.00 บาท
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งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล , เงินประจาํตาํแหน่ง 2,478,190.00 2,723,346.00 3,850,387.00 4,625,580.00 93.29 4,958,340.00
ค่าจา้งประจาํ 133,380.00 137,880.00 142,920.00 154,800.00 85.60 180,840.00

502,140.00 778,100.00 1,096,335.00 1,157,160.00 96.38 1,200,600.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนคณะผูบ้ริหาร , เงินประจาํตาํแหน่ง , เงินตอบแทนพิเศษ 512,670.00 767,429.00 918,789.00 598,320.00 100.00 598,320.00
เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. 72,000.00 80,400.00 50,400.00 86,400.00 100.00 86,400.00
เงินเดือนคณะผูบ้ริหาร/ค่าตอบแทนรายเดือน ส.อบต. 1,503,600.00 1,675,000.00 1,778,580.00 1,886,400.00 100.00 1,886,400.00

5,201,980.00 6,162,155.00 7,837,411.00 8,508,660.00 95.49 8,910,900.00

แผนงาน ปี 2555 ปี 2556

ประมาณการ
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์

รายจ่ายจริง

รวมหมวดเงินเดือน

ปี 2559ปี 2558 ยอดต่าง(%)ปี 2557



งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 12,000.00 - 17,000.00 350,000.00 86.42 405,000.00
- - - - - -

ค่าตอบแทนพิเศษ - - - - - -
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา - - 5,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00
ค่าเช่าบา้น 112,800.00 124,450.00 116,400.00 136,800.00 95.00 144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,325.00 10,550.00 9,300.00 20,000.00 25.00 80,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 81,296.00 155,133.50 1,384.00 - - -

752,340.00 779,135.00 1,446,600.00 - - -
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ 8,600.00 6,600.00 2,400.00 - - -
ค่าตอบแทนสาํหรับผูป้ฏิบติังานหรือช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั อปพร. - - - - - -

957,361.00 1,075,868.50 1,598,084.00 516,800.00 80.88 639,000.00
หมวดค่าใช้สอย

113,498.00 190,579.00 366,900.00 357,000.00 44.64 799,792.00
497,429.44 298,886.01 182,024.34 215,000.00 84.31 255,000.00

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559ปี 2556
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
แผนงาน ปี 2555 ยอดต่าง(%)

รวมหมวดค่าตอบแทน



732,889.00 930,635.00 - 10,000.00 - 50,000.00
276,609.75 550,828.00 1,061,282.00 1,799,400.00 101.66 1,770,000.00

1,620,426.19 1,970,928.01 1,610,206.34 2,381,400.00 82.84 2,874,792.00
หมวดค่าวสัดุ

ค่าวสัดุสาํนกังาน 66,114.05 80,491.00 117,745.05 115,000.00 104.55 110,000.00
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว - 5,000.00 5,731.00 10,000.00 100.00 10,000.00
ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 26,740.00 19,860.00 42,630.00 40,000.00 100.00 40,000.00
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 198,000.00 229,000.00 198,000.00 229,000.00 100.00 229,000.00
ค่าวสัดุกีฬา 70,000.00 99,995.00 - - - -
ค่าการเกษตร - - - 5,000.00 - -
วสัดุคอมพิวเตอร์ 38,489.00 82,324.00 59,460.00 75,000.00 83.33 90,000.00

121,720.00 135,498.00 141,708.00 280,000.00 100.00 280,000.00
1,134,749.89 1,164,749.62 1,061,482.67 1,081,920.00 92.02 1,175,808.00

ค่าวสัดุก่อสร้าง 19,930.00 - 5,600.00 20,000.00 100.00 20,000.00
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,050.00 - - 10,000.00 100.00 10,000.00
ค่าวสัดุจราจร - 6,545.00 - - - -

รวมหมวดค่าใช้สอย

ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2556
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ยอดต่าง(%)ปี 2557 ปี 2558

ประมาณการ
แผนงาน ปี 2555



ค่าวสัดุดบัเพลิง - - 23,350.00 - - -
ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 30,000.00 - 30,000.00

- 2,500.00 - - - -
1,682,792.94 1,825,962.62 1,655,706.72 1,895,920.00 95.04 1,994,808.00

หมวดสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 61,009.94 86,520.35 88,994.33 100,000.00 50.00 200,000.00
ค่าโทรศพัท์ 36,686.84 - - - - -

1,592.00 1,410.00 3,103.00 7,000.00 100.00 7,000.00
ค่าโทรคมนาคม - 38,428.27 56,753.76 120,000.00 92.31 130,000.00

99,288.78 126,358.62 148,851.09 227,000.00 67.36 337,000.00
งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนของรัฐหรือขององคก์รเอกชน 1,953,250.68 1,801,281.52 3,185,079.26 2,963,200.00 91.61 3,234,750.00

1,953,250.68 1,801,281.52 3,185,079.26 2,963,200.00 91.61 3,234,750.00
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ปี 2558 ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

ปี 2559

รายจ่ายจริง

รวมหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รวมหมวดสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวสัดุ



งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน - 83,500.00 267,800.00 62,500.00 312.50 20,000.00
ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ - - - - - -
ค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง - - - - - -
ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - 57,000.00 - 55,000.00 81.97 67,100.00
ค่าครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์การแพทย์ - - - - - -
ค่าครุภณัฑส์าํรวจ - - - - - -
ค่าครุภณัฑกี์ฬา - - - - - -

- - - - - -
ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร - - - 59,000.00 - -

- - - - - 40,000.00
ค่าครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 7,000.00 - - - - 4,000.00
ค่าครุภณัฑโ์รงงาน 56,900.00 - - - - -

63,900.00 140,500.00 267,800.00 176,500.00 134.63 131,100.00รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ

ปี 2558 ยอดต่าง(%)แผนงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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ปี 2559

รายจ่ายจริง



อาคารต่างๆ 422,000.00 - - - - 205,000.00
ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร - - 432,000.00 - - -

- - - 230,000.00 - -
ถนน 991,570.00 1,568,500.00 1,237,700.00 1,523,300.00 - -

- - - 270,300.00 17.26 1,566,450.00
เหล็กดดั 4,990.00 - - - -

/ ประปา - - 203,000.00 187,000.00 - -
- 431,200.00

1,413,570.00 1,573,490.00 1,872,700.00 2,210,600.00 100.36 2,202,650.00
งบกลาง

หมวดงบกลาง
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 323,730.00 336,208.00 6,235,857.00 120,678.00 80.45 150,000.00

.บ.ท. 85,609.00 104,017.00 118,862.00 123,290.00 94.84 130,000.00
เงินสาํรองจ่าย - 28,128.25 7,954.00 200,000.00 90.91 220,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - - - 100,000.00 - -

แผนงาน ปี 2555

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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



เงินสมทบประกนัสังคม - - - - - 65,000.00
- - - - - 70,000.00

เงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่าทาํศพ) - - - - - 40,000.00
409,339.00 468,353.25 6,362,673.00 543,968.00 80.59 675,000.00

ค่าอาหารกลางวนัศูนยฯ์ - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

13,401,908.59 15,144,897.52 24,538,511.41 19,424,048.00 92.50 21,000,000.00รวมรายจ่ายจากเงินรายได้

แผนงาน

รวมหมวดงบกลาง

ประมาณการ

ปี 2555 ยอดต่าง(%) ปี 2559ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจ่ายจริง

 -31-



21,000,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรร

(00111) รวม 7,063,160 บาท
งบบุคลากร รวม 5,223,960 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท

1. เงินเดือนนายก อบต.
2. เงินเดือนรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งนายก อบต.
2. เงินประจาํตาํแหน่งรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน

ประเภทเงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
1. เงินตอบแทนพิเศษนายก อบต.
2. เงินตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน

ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. จาํนวน 86,400 บาท
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

จาํนวน 1,886,400 บาท
1. เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.
2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.
3. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
4. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จาํนวน 17 คน
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ประจําปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

(00110)

อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์



หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,652,840 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 1,551,120 บาท

1. เงินเดือนปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินเดือนรองปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
3. เงินเดือนหวัหนา้สาํนกัปลดั จาํนวน 1 อตัรา
4. เงินเดือนนิติกร จาํนวน 1 อตัรา
5. 1 อตัรา

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 218,400 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินประจาํตาํแหน่งรองปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
3. เงินประจาํตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดั จาํนวน 1 อตัรา
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 174,840 บาท
1. เงินค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1 อตัรา

จาํนวน 6,000 บาท
1.
ประจาํ จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้ง จาํนวน 654,480 บาท
1. 1 อตัรา
2. 1 อตัรา
3. 1 อตัรา
4. 1 อตัรา

จาํนวน 48,000 บาท
1.

2 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 1,803,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 1,803,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 192,000 บาท

1. 5,000 บาท

 -33-



2. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
115,000 บาท

3. 72,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 959,000 บาท

1. 100,000 บาท
2. 50,000 บาท
3.

      3.1 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   จาํนวน
609,000 บาท
      3.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณา
จกัร  จาํนวน 100,000 บาท
4.
100,000 บาท

ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 320,000 บาท
1. 30,000 บาท
2. 20,000 บาท
3. 200,000 บาท
4. 30,000 บาท
5. 10,000 บาท
6. 30,000 บาท

ประเภทค่าสาธารณูปโภค จาํนวน 332,000 บาท
1. 200,000 บาท
2.

2,000 บาท
3. 130,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 5,000 บาท
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1.
     - อุดหนุนตามโครงการจดังานรัฐพิธี  และวนัสาํคญั

งบลงทุน รวม 31,200 บาท
รวม 31,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 27,200 บาท

1.
(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ) จาํนวน 16,000 บาท
2. (INKJET Printer)
จาํนวน 4,300 บาท
3. 800 VA จาํนวน
3,100 บาท
4.

(OEM)
กฎหมาย  จาํนวน 3,800 บาท

ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 4,000 บาท
1. 1 4,000 บาท
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งานบริหารงานคลงั (00113) รวม 1,574,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,213,140 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,213,140 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 1,027,140 บาท

1. เงินเดือนผูอ้าํนวยการกองคลงั  จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินเดือนนกัวชิาการคลงั  จาํนวน 1 อตัรา
3. เงินเดือนนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้ จาํนวน 1 อตัรา
4. 1 อตัรา

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้ง จาํนวน 120,000 บาท
1. 1 อตัรา

จาํนวน 24,000 บาท
1. 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 341,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 126,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
85,000 บาท

2. 5,000 บาท
3. 36,000 บาท

ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 160,000 บาท
1. 100,000 บาท
2.

30,000 บาท
3.
30,000 บาท

ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 50,000 บาท
1. 30,000 บาท
2. 20,000 บาท
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ประเภทค่าสาธารณูปโภค จาํนวน 5,000 บาท
1.

5,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

1. 2 5 ฟุต
จาํนวน 4 หลงั  จาํนวน 20,000 บาท
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งานรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 628,600 บาท
งบบุคลากร รวม 387,600 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,600 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 234,960 บาท

1. เงินเดือนเจา้พนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน 1 อตัรา
ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้ง จาํนวน 128,640 บาท

1. เงินค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 1 อตัรา
จาํนวน 24,000 บาท

1.
พนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 241,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 241,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 106,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
50,000 บาท

2. 36,000 บาท
3. 20,000 บาท

ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 95,000 บาท
1.

     1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ดา้นการป้องกนัภยัแก่
ประชาชน  จาํนวน 20,000 บาท
     1.2
สาธารณภยั  จาํนวน 15,000 บาท
     1.3

สงบเรียบร้อยในตาํบล  จาํนวน 40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
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     1.4 ค่าใชจ่้ายโครงการสัปดาห์รณรงค ์ สาํรวจ  ซ่อมบาํรุง

20,000 บาท
งบลงทุน รวม 40,000 บาท

รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์

จาํนวน 40,000 บาท
1.

.
2. 2.5 20
เมตร  พร้อมขอ้ต่อ  จาํนวน 2 เส้น
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งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 130,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 130,000 บาท

1.

     1.1
จาํนวน 10,000 บาท
     1.2 "โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด"
ประจาํปี 2559 จาํนวน 70,000 บาท
     1.3 โครงการลด  ละ  เลิก  การใชส้ารเคมีในการเกษตร
จาํนวน 30,000 บาท
     1.4 โครงการปกป้องสถาบนัของชาติ  จาํนวน 10,000 บาท
     1.5
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  ประกอบการจดัทาํแผน
พฒันาสามปี  จาํนวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนตามโครงการจป้ัองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน  จาํนวน 20,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
(สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล)
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งานเคหะและชุมชน (00241) รวม 2,331,122 บาท
งบบุคลากร รวม 946,080 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 946,080 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 549,960 บาท

1. เงินเดือนผูอ้าํนวยการกองช่าง  จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินเดือนนายช่างโยธา  จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองช่าง   จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้ง จาํนวน 330,120 บาท
1. 1 อตัรา
2. 1 อตัรา

จาํนวน 24,000 บาท
1.
ตามภารกิจ  จาํนวน 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 842,792 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 842,792 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 80,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
60,000 บาท

2. 20,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 682,792 บาท

1. 552,792 บาท
2.

30,000 บาท
3. 100,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
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ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 80,000 บาท
1. 20,000 บาท
2. 20,000 บาท
3. 20,000 บาท
4. 10,000 บาท
5. 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 502,350 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 502,350 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 502,350 บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอลาํปลายมาศ
จาํนวน 300,000 บาท
1.2

16 จาํนวน 86,600 บาท
1.3

17 จาํนวน 115,750 บาท

งบลงทุน รวม 39,900 บาท
รวม 39,900 บาท

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 39,900
1. 2
(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ) จาํนวน 30,000 บาท
2. (INKJET Printer) สาํหรับ
กระดาษขนาด A3 จาํนวน 9,900 บาท
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งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) รวม 2,202,650 บาท
งบลงทุน รวม 2,202,650 บาท

รวม 2,202,650 บาท
รวม 1,566,450 บาท

1. 6
บา้นบริหารชนบท  ต.ทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง 4.00
เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 480 ตารางเมตร  ดินถมไหล่ทางตามสภาพ  พร้อม

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้
ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 234,600 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
2.

8 บา้นหนองไทร  ต.ทะเมนชยั
อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      - วางท่อคอนกรีต ุ 0.60 เมตร  จาํนวน 71 ท่อน
      - วางท่อคอนกรีต ุ 0.40 เมตร  จาํนวน 4 ท่อน
      - วางท่อคอนกรีต ุ 0.20 เมตร  จาํนวน 81 ท่อน
      - ุ 0.40 เมตร
ลึก 0.20 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  จาํนวน 149 ท่อน
      - บ่อพกั

1 220,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
3. 10
บา้นหนองม่วงนอ้ย  ต.ทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง 4.00
เมตร  ยาว 111 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 444 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ุ 0.30 เมตร
จาํนวน 7 ท่อน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

 -43-



1 ป้าย  และป้ายแนะนาํ
ก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1
219,850 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
4. 15
บา้นหนองม่วงใต ้ ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      - 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาย 78 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 312 ตารางเมตร  วางท่อคอนกรีต ุ 0.30
เมตร  จาํนวน 7 ท่อน
      - 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาย 34 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 136
การ  จาํนวน 1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการ
ก่อสร้าง  จาํนวน 1 220,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
5.
16 บา้นนอ้ยพฒันา  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      -
6 แผง
      - 1 ชุด
      - 1 ตู้
      - 1 ระบบ

1 ป้าย และป้ายแนะนาํก่อน
เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง จาํนวน 1 133,400 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
6. 9
บา้นหนองบวั  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
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      - ขดุลอกสระหนองบวักวา้ง 22.50 เมตร  ยาว 90 เมตร
ความลึก 2.00 เมตร  ปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,050 ลบ.ม.

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อน
เขา้ดาํเนินงานก่อสร้าง  จาํนวน 1 220,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
7. 17
บา้นใหม่อมัพวนั  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
      - 3.50
เมตร  ยาว 3.50 เมตร  จาํนวน 1 หลงั
      - 1 แรง  จาํนวน 2 ตวั
      -ตูค้วบคุมพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 1 ตู้
      - 1 ระบบ

1 ป้าย และป้ายแนะนาํก่อน
เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง จาํนวน 1 98,600 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
8. โครงการก่อสร้างหอถงัสูงขนาด 6 ลูกบาศกเ์มตร (ถงัไฟ
เบอร์ 4 ลูก) 12 บา้นบุตาริด  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์
      - ก่อสร้างหอถงัสูง  ขนาดความกวา้ง 3.50 เมตร  สูง 7.85
เมตร  ถงัไฟเบอร์ 4 ลูก  ขนาด 1,500 ลิตร
      - 1 ระบบ

1 ป้าย และป้ายแนะนาํก่อน
เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง จาํนวน 1 220,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)

รวม 431,200 บาท
1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์

4 บา้นหนองม่วง  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
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      - ก่อสร้างลานคอนกรีต  กวา้ง 20 เมตร  ความยาว 31 เมตร
หนา 0.10 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 620 ตารางเมตร

1 ป้าย และ
ป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย

213,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงคค์อนกรีตเสริมเหล็ก

11 .ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์
      - ก่อสร้างลานเอนกประสงคค์อนกรีตเสริมเหล็ก   กวา้ง
0.10 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 612

1 ป้าย และ
ป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย

218,200 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)

ประเภทอาคาร รวม 205,000 บาท
1.
หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์
      - ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 3 หอ้ง  ขนาด
ความกวา้ง 3.50 เมตร  ยาว 5.40 เมตร  สูง 3.50 เมตร  พร้อม

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้
ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 205,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทะเมนชยั)
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งานการศึกษา (00211) รวม 4,590,528 บาท
งบบุคลากร รวม 556,320 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 556,320 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 514,320 บาท

1. เงินเดือนบริหารงานการศึกษา  จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินเดือนนกัวชิาศึกษา  จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานการศึกษา  จาํนวน 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 1,441,808 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 1,441,808 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 106,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
50,000 บาท

2. 36,000 บาท
3. 20,000 บาท

ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 120,000 บาท
1. 10,000 บาท
2.

     2.1 ค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธี  จาํนวน 20,000 บาท
     2.2 โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระชนมพรรษา (วนัพอ่
แห่งชาติ) จาํนวน 20,000 บาท
     2.3 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี 2559
จาํนวน 40,000 บาท
     2.4 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช

แผนงานการศึกษา (00210)
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ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง จาํนวน 20,000 บาท
3.
10,000 บาท

ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 1,215,808 บาท
1. 20,000 บาท
2. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,175,808 บาท
     - (นม) จดัสรรใหก้บัเด็กนกัเรียน

(สพฐ.) จาํนวน 4 แห่ง (260 วนั) และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จาํนวน 1 แห่ง (280 วนั)
     2.1. โรงเรียนบา้นหนองไทร  จาํนวนเด็ก 92 คนๆละ 7.37
บาท  จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 176,290 บาท
     2.2. โรงเรียนบา้นหนองบวั  จาํนวนเด็ก 96 คนๆละ 7.37
บาท  จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 183,955 บาท
     2.3. โรงเรียนบา้นหนองม่วง จาํนวนเด็ก 223 คนๆละ 7.37
บาท  จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 427,312 บาท
     2.4. โรงเรียนบา้นบริหารชนบท  จาํนวนเด็ก 96 คนๆละ
7.37 บาท  จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 183,955 บาท
     2.5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัอมัพวนัหนองม่วง  จาํนวนเด็ก
99 คนๆละ 7.37 บาท  จาํนวน 280 วนั  เป็นเงิน 204,296 บาท
3. 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,592,400 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,592,400 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 2,592,400 บาท

1. อุดหนุนอาหารกลางวนั  โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
(สพฐ.) จาํนวน 4 แห่ง

 -48-



(200 วนั) และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน 1 แห่ง (280 วนั)

     1.1. โรงเรียนบา้นหนองไทร  จาํนวนเด็ก 92 คนๆละ 20
บาท  จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 368,000 บาท
     1.2. โรงเรียนบา้นหนองบวั  จาํนวนเด็ก 96 คนๆละ 20
บาท  จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 384,000 บาท
     1.3. โรงเรียนบา้นหนองม่วง  จาํนวนเด็ก 223 คนๆละ 20
บาท  จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 892,000 บาท
     1.4. โรงเรียนบา้นบริหารชนบท  จาํนวนเด็ก 96 คนๆละ
20 บาท  จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 384,000 บาท
     1.5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัอมัพวนัหนองม่วง  จาํนวนเด็ก
99 คนๆละ 20 บาท  จาํนวน 280 วนั  เป็นเงิน 554,400 บาท
2.
10,000 บาท
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งานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00261) รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 280,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 280,000 บาท

1.

     1.1 โครงการถวายเทียนสืบสานวฒันธรรมไทย  ประจาํปี
2559 จาํนวน 30,000 บาท
     1.2 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนตา้นยาเสพติด
ประจาํปี 2559 200,000 บาท
     1.3 โครงการประเพณีลอยกระทง  จาํนวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท

1.
     -
ปี 2559 จาํนวน 20,000 บาท
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งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) รวม 938,800 บาท
งบบุคลากร รวม 583,800 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 583,800 บาท
ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 541,800 บาท

1. เงินเดือนบริหารงานสวสัดิการสังคม  จาํนวน 1 อตัรา
2. เงินเดือนนกัพฒันาชุมชน  จาํนวน 1 อตัรา

ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
1. เงินประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานสวสัดิการสังคม
จาํนวน 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 335,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทน จาํนวน 65,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
45,000 บาท

2. 20,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 250,000 บาท

1. 5,000 บาท
2.

     2.1. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครัว
จาํนวน 10,000 บาท
     2.2. โครงการสานสัมพนัธ์สูงวยัดว้ยรักและห่วงใย  จาํนวน
100,000 บาท
     2.3.
แกไ้ขปัญหาความยากจนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 30,000 บาท
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(ส่วนสวสัดิการสังคม)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)



     2.4. โครงการปันรักสูงวนัใกลชิ้ดศาสนา จาํนวน 30,000 บาท
     2.5. 20,000 บาท
     2.6. โครงการเยาวชนอาสาพฒันาทะเมนชยั  จาํนวน
20,000 บาท
     2.7. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน
จาํนวน 10,000 บาท
     2.8. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจกัร  จาํนวน 20,000 บาท
3.
5,000 บาท

ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 20,000 บาท
1. 10,000 บาท
2. 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 10,000 บาท
2.
10,000 บาท
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งานสาธารณสุข (00221) รวม 546,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 471,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ รวม 471,000 บาท
ประเภทค่าใชส้อย จาํนวน 162,000 บาท

1. 32,000 บาท
2.

     2.1 โครงการอบรมการคดัแยกขยะในชุมชน  จาํนวน
100,000 บาท
     2.2 , โรค
เอสด ์ และโรคอุบติัใหม่  จาํนวน 20,000 บาท
3.
10,000 บาท

ประเภทค่าวสัดุ จาํนวน 309,000 บาท
1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
     1.1. 66
ขวด ๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 99,000 บาท
     1.2. 22 ถงั ๆ ละ
4,500 บาท  เป็นเงิน 99,000 บาท
     1.3.
จาํนวน 1,000 โดส ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 25,000 บาท
     1.4. /แมว  จาํนวน 600 โดส
โดสละ 10 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท
2. 80,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข (00220)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 75,000 บาท

1. เงินอุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

การพฒันางานสาธารณสุข  ในเขตชุมชน/หมู่บา้น  จาํนวน 10
หมู่บา้น ๆ  ละ 7,500 บาท
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งานงบกลาง (00411) รวม 675,000 บาท
งบรายจ่ายงบกลาง รวม 675,000 บาท

หมวดงบกลาง รวม 675,000 บาท
ประเภทเงินสาํรองจ่าย จาํนวน 220,000 บาท

1.
งบประมาณไวแ้ละหากไม่ดาํเนินการโดยเร็วอาจเกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน
2.

แกไ้ขปัญหาจากภยัธรรมชาติต่างๆ
3.

ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 150,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ทะเมนชยั

จาํนวน 130,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จาํนวน 65,000 บาท

จาํนวน 70,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่าทาํศพ) จาํนวน 40,000 บาท

แผนงานงบกลาง (00410)
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน
บริหาร รักษาความ ความเข้มแข็ง เคหะและ อุตสาหกรรม การศึกษา การศาสนา ความเข้มแข็ง สาธารณสุข งบกลาง

สงบภายใน ของชุมชน ชุมชน และการโยธา วฒันธรรมและ ของชุมชน
(สํานักปลดัฯ) นันทนาการ (ส่วนสวสัดกิารฯ)

งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย - - - - - - - - - 220,000.00 220,000.00
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั - - - - - - - - - 150,000.00 150,000.00
เงินสมทบบาํเหน็จฯ - - - - - - - - - 130,000.00 130,000.00
เงินสมทบประกนัสังคม - - - - - - - - - 65,000.00 65,000.00

70,000.00 70,000.00
เงินช่วยเหลือพเิศษ - - - - - - - - - 40,000.00 40,000.00

งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือนผูบ้ริหาร 598,320.00 - - - - - - - - - 598,320.00
(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนเลขานุการ

นายก อบต.
ค่าตอบแทนรายเดือน
ส.อบต.

เงินเดือน เงินเดือนพนกังาน 2,838,660.00 387,600.00 - 591,960.00 - 556,320.00 - 583,800.00 - - 4,958,340.00
(ฝ่ายประจาํ) ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ 180,840.00 - - - - - - - - - 180,840.00

ค่าจา้งพนกังานจา้ง 846,480.00 - - 354,120.00 - - - - - - 1,200,600.00
งบดาํเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการ
ค่าตอบแทนพเิศษ - - - - - - - - - - -
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.

50,000.00

-

86,400.00 -

10,000.00 -

200,000.00 - - -

-

60,000.00

-
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86,400.00-

405,000.00

10,000.00

- 1,886,400.00

-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

-

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

-

รวม

-- -

- -

- -

-

-

แผนงาน

--

--

-1,886,400.00 --

-

- 45,000.00

-

50,000.00



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน
บริหาร รักษาความ ความเข้มแข็ง เคหะและ อุตสาหกรรม การศึกษา การศาสนา ความเข้มแข็ง สาธารณสุข งบกลาง

สงบภายใน ของชุมชน ชุมชน และการโยธา วฒันธรรมและ ของชุมชน
(สํานักปลดัฯ) นันทนาการ (ส่วนสวสัดกิารฯ)

การศึกษาบุตร - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - - 80,000.00
ค่าเช่าบา้น 108,000.00 36,000.00 - - - 36,000.00 - - - - 180,000.00

พนกังาน อปท. เป็น
กรณีพเิศษฯ
ค่าตอบแทนคณะกรรม-
การตรวจรับงานก่อสร้างฯ
ค่าตอบแทนสาํหรับผู้
ปฏิบติังานหรือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบสาธารณภยัฯ

ค่าใชส้อย

รองและพธีิการ

ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย

- - -- -

-- - - -

- - - - -

-

-

-

100,000.00739,000.00 95,000.00 130,000.00 30,000.00 -280,000.00 240,000.00 120,000.00

- - -- -

32,000.00-

-

-

- -

-

- 50,000.00

- 799,792.005,000.00

-

-

1,734,000.00
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-

- - - - -

200,000.00 -

- -

- 10,000.00

-

-

-- -

552,792.00

50,000.00

แผนงาน

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน
บริหาร รักษาความ ความเข้มแข็ง เคหะและ อุตสาหกรรม การศึกษา การศาสนา ความเข้มแข็ง สาธารณสุข งบกลาง

สงบภายใน ของชุมชน ชุมชน และการโยธา วฒันธรรมและ ของชุมชน
(สํานักปลดัฯ) นันทนาการ (ส่วนสวสัดกิารฯ)

หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
ค่าวสัดุ วสัดุสาํนกังาน 60,000.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 - 10,000.00 - - 110,000.00

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - - - 40,000.00

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00 - - 10,000.00 - 20,000.00 - 10,000.00 - - 90,000.00
วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00
วสัดุอาหารเสริม(นม) - - - - - 1,175,808.00 - - - - 1,175,808.00
วสัดุก่อสร้าง - - - 20,000.00 - - - - - - 20,000.00
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 10,000.00 - - - - - - 10,000.00
วสัดุการเกษตร - - - - - - - - - - -
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00 - - - - - - - - - 30,000.00
วสัดุดบัเพลิง - - - - - - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 200,000.00 - - - - - - - - - 200,000.00
ค่าไปรษณียฯ์ 7,000.00 - - - - - - - - - 7,000.00
ค่าโทรคมนาคม 130,000.00 - - - - - - - - - 130,000.00

- 229,000.00 - 229,000.00- - -

--

10,000.00
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255,000.00- 100,000.00 -

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม

แผนงาน

280,000.00

- 5,000.00 10,000.00 -

- - 80,000.00 -200,000.00 - - -

130,000.00 -

- - - -



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน
บริหาร รักษาความ ความเข้มแข็ง เคหะและ อุตสาหกรรม การศึกษา การศาสนา ความเข้มแข็ง สาธารณสุข งบกลาง

สงบภายใน ของชุมชน ชุมชน และการโยธา วฒันธรรมและ ของชุมชน
(สํานักปลดัฯ) นันทนาการ (ส่วนสวสัดกิารฯ)

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00
- 40,000.00 - - - - - - - - 40,000.00

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,000.00 - - - - - - - - - 4,000.00
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,200.00 - - 39,900.00 - - - - - - 67,100.00

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

และอุปกรณ์/ประปา
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนหน่วยงานของ

รัฐหรือองคก์รเอกชน
ในกิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์

- - - -

1,566,450.00

-

- --

-

-

- - -

-

- 1,566,450.00

5,000.00 - 20,000.00

205,000.00

20,000.002,592,400.00

205,000.00

502,350.00 20,000.00 3,234,750.0075,000.00 -

-

-- --

 -59-

แผนงาน

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

- - 431,200.00- - - - 431,200.00 - -



7,063,160 บาท  แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 5,223,960 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 5,223,960 บาท
เงนิเดอืนฝ่ายการเมือง (521000) 2,571,120 บาท  แยกเป็น

1. เงนิเดอืนนายก / รองนายก (210100) 514,080 บาท
(1) เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท 244,800 บาท
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน ๆ ละ
11,220 บาท/เดือน 269,280 บาท

2. เงนิประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (210200) 42,120 บาท
(1) เงินประจาํตาํแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท 21,000 บาท
(2) เงินประจาํตาํแหน่งรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน
คนละ 880 บาท/เดือน 21,120 บาท

3. เงนิตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก (210300) 42,120 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท 21,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จาํนวน 2 คน
คนละ 880 บาท/เดือน 21,120 บาท

4. เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (210400) 86,400 บาท

(1) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ นายกอบต. เดือน
ละ 7,200 บาท 86,400 บาท

5. เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
(210500) 1,886,400 บาท  แยกเป็น

(1) ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท  เป็นเงิน 110,160  บาท
(3) เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 86,400  บาท
(4) สมาชิกสภา อบต. จาํนวน 18 คนๆ ละ 7,200 บาท/
เดือน   เป็นเงิน 1,555,200  บาท
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( สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล )
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.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์



เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 2,652,840 บาท  แยกเป็น
1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 1,551,120 บาท

จาํนวน 5 อตัรา
2. เงนิประจําตําแหน่ง (220300) 151,200 บาท

จาํนวน 3 อตัรา
3. เงนิค่าตอบแทนพเิศษ 67,200 บาท

บริหารส่วนตาํบล
4. ค่าจ้างลกูจ้างประจํา (220400) 174,840 บาท

1 อตัรา
5. (220500) 6,000 บาท

สาํหรับลูกจา้งประจาํ  จาํนวน 1 อตัรา
6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 654,480 บาท

4 อตัรา
7. (220700) 48,000 บาท

2 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 1,803,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 1,803,000 บาท  แยกเป็น
ค่าตอบแทน (531000) 192,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310100) 5,000 บาท

ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล   ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

(310300) 115,000 บาท
2.1.

วิทยฐานะ   ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะ-
กรรมการประเมินผลงานของพนกังานส่วนตาํบล  ค่าการ
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ความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมิติดา้นคุณภาพใหบ้ริการ
จาํนวน 15,000 บาท

2.2.
พิเศษ(เงินรางวลัประจาํปี) สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้ง
ประจาํ  และพนกังานจา้งของ อปท. (

0808.2/ว 1672 ลว. 27 มิ.ย. 57)
จาํนวน 100,000 บาท
3. ค่าเช่าบ้าน (310400) 72,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) 959,000 บาท  แยกเป็น
1. (320100) 100,000 บาท

1.1. ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ  ขอ้บญัญติัต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายสาํหรับทาํประกนั
ภยัรถยนตข์องราชการ  ค่าตอบรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ค่าจา้ง
เหมาบริการ  เช่น  ค่าลา้งรูป ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจา้งเหมาซ่อม

.

ค่าจา้งเหมาในการจดัทาํแผน่พบั  ใบปลิว  โปสเตอร์  เอกสาร
สรุปผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ค่าจา้ง
เหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน ฯลฯ
2. (320200) 50,000 บาท  แยกเป็น

1. ค่ารับรอง  จาํนวน 20,000 บาท
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ในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ผูต้รวจงาน  ทศันศึกษา
.

ตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  หรือหน่วยงานราชการต่างๆ
. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย

2. -
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  จาํนวน 30,000 บาท

3.
(320300) 709,000 บาท  แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 609,000 บาท
     1.1.

ตาํบลลูกจา้งประจาํ  พนกังานจา้ง  ผูน้าํชุมชน และกรรมการ
หมู่บา้น  จาํนวน 400,000 บาท

-ปิดการอบรม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ   ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี
 พ.ศ. 2559 - 2561 83)

     1.2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมใน

30,000 บาท

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานใหก้บัคณะผูบ้ริหาร
สมาชิกสภา ฯ  พนกังานส่วนตาํบล   ลูกจา้งประจาํ  และพนกั-
งานจา้ง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอหาร

(ปรากฏในแผน พฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 84)
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     1.3.

สถาบนัการศึกษาต่างๆ  การอบรมตามโครงการต่างๆ  ของ

ส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  และหลกัสูตร

วินยัพนกังานส่วนตาํบล  หลกัสูตรคณะกรรมการสอบสวน

จาํนวน 159,000 บาท
     1.4.

จาํนวน 10,000 บาท

(18 มีนาคมของทุกปี) เช่น ค่าจดัทาํป้าย  ค่าอาหาร

กิจกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561
80)

     1.5.

10,000 บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561 84)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร 100,000 บาท
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จาํนวน 100,000 บาท
4. (320400) 100,000 บาท

ค่าวสัดุ (533000) 320,000 บาท  แยกเป็น
1. ค่าวสัดุสํานักงาน (330100) 30,000 บาท

กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  สมุด  ยางลบ แมกซ์ คลิปดาํ

หน่วยงาน   แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายต่างๆ ฯลฯ
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (330200) 20,000 บาท

คอนเดนเซอร์ ฯลฯ
3. (330300) 200,000 บาท

4. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ (330400) 30,000 บาท

5. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว (330500) 10,000 บาท

6. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 332,000 บาท  แยกเป็น
1. ค่าไฟฟ้า (340100) 200,000 บาท

ชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั
2.
(340200) 2,000 บาท

3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340300) 130,000 บาท

อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการโทรศพัท ์  ค่าเช่าบริการ

ระบบและสาํรองขอ้มูล ฯลฯ

งบเงนิอดุหนุน (560000) 5,000 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 5,000 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ (610100) 5,000 บาท

(1)

วนัสาํคญัของทางราชการ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561 55)

งบลงทุน (540000) 31,200 บาท
31,200 บาท  แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (541000) 31,200 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 27,200 บาท

1.1.
(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ) จาํนวน 16,000 บาท

     - มีหน่วยประมาลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกน
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หลกั (2 core)
3.0 GHz หรือดีกวา่  จาํนวน 1 หน่วย
     - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่
มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB
     - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดี
กวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 100 GB จาํนวน 1 หน่วย
     - มี DVD - RW หรือดีกวา่  จาํนวน 1 หน่วย
     - (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่
1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่  มี Contrast  Ratio ไม่
นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5
1 หน่วย
1.2. (INKJET  Printer)
จาํนวน 4,300 บาท

     - มีความละเอียดในการพิมพข์าวดาํไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x
1,200  dpi
     - มีความละเอียดในการพิมพสี์ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 x
1,200  dpi
     - มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้
ต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที
     - มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อ
นาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
     - (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกวา่  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
     - สามารถใชไ้ดก้บั A4 , Latter , Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่

1.3. 800 VA จาํนวน
3,100 บาท
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     - มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที
1.4.

(OEM)
3,800 บาท

(OEM)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,000 บาท
2.1. 1
4,000 บาท

     - ขนาดลาํโพงไม่นอ้ยกวา่ 8
     - แอมป์กาํลงัวตัตไ์ม่นอ้ยกวา่ 30 วตัต์
     - ไมลล์อยมือถือแบบไร้สาย 1 ตวั
     -



1,574,140 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 1,213,140 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 1,213,140 บาท
เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 1,213,140 บาท แยกเป็น

1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 1,013,820 บาท
4 อตัรา

2. เงนิประจําตําแหน่ง (220300) 42,000 บาท
1 อตัรา

3. 13,320 บาท

สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน 1 อตัรา
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 120,000 บาท

1 อตัรา
5. (220700) 24,000 บาท

1 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 341,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 341,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000) 126,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
(310300) 85,000 บาท

(เงินรางวลัประจาํปี)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 5,000 บาท

ราชการใหแ้ก่พนกังานและลูกจา้ง
3. ค่าเช่าบ้าน (310400) 36,000 บาท
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ค่าใช้สอย (532000) 160,000 บาท แยกเป็น
1. (320100) 100,000 บาท

ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   ค่าจา้งเหมา
บริการ เช่น ค่าลา้งรูป  ค่าบอกรับวารสาร หนงัสือพิมพ ์ ค่าถ่าย

2.
(320300) 30,000 บาท

ราชการของพนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้งหรือบุคคล

3. (320400) 30,000 บาท

ค่าวสัดุ (533000) 50,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าวสัดุสํานักงาน (330100) 30,000 บาท

งาน   เช่นกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ  ปากกา  แบบ

พระบรมฉายาลกัษณ์  กระดานไวท้บ์อร์ด ฯลฯ
2. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ (331400) 20,000 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 5,000 บาท
1. 5,000 บาท

ค่าธนาณติั   จดหมายลงทะเบียน  ฯลฯ

งบลงทุน (540000) 20,000 บาท
20,000 บาท  แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (541000) 20,000 บาท
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน 20,000 บาท

(1) 2 5
ฟุต  จาํนวน 4
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628,600 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 387,600 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 387,600 บาท
เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 387,600 บาท แยกเป็น

1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 234,960 บาท
1 อตัรา

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 128,640 บาท
1 อตัรา

3. (220700) 24,000 บาท

พนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 1 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 201,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 201,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน (531000) 106,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
(310300) 50,000 บาท

1.1.
(เงินรางวลัประจาํปี)

จาํนวน 30,000 บาท
1.2. ค่าตอบแทนสาํหรับผูป้ฏิบติังานหรือช่วยเหลือผูป้ระสบ

สาธารณภยั อปพร. จาํนวน 20,000 บาท
.

2. ค่าเช่าบ้าน (310400) 36,000 บาท

สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบและกฎหมายกาํหนด
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3. เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) 20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) 95,000 บาท
1.

(320300) 95,000 บาท  แยกเป็น
1.1. โครงการฝึกอบรมความรู้ดา้นการป้องกนัภยัแก่ประชาชน

จาํนวน 20,000 บาท
-ปิดการอบรม

ประกอบการอบรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 73)

1.2.
สาธารณภยั  จาํนวน 15,000 บาท

-ปิดการอบรม

ประกอบการอบรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 73)

1.3.

สงบเรียบร้อยภายในตาํบล จาํนวน 40,000 บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 73)
1.4. ค่าใชจ่้ายโครงการสัปดาห์รณรงค ์  สาํรวจ   ซ่อมบาํรุง

20,000 บาท

ประชาสัมพนัธ์   ค่าวสัดุ-อุปกรณ์   ออกหน่วยใหบ้ริการ  ค่าอาหาร
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.

2559-2561 74)
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งบลงทุน (540000) 40,000 บาท
40,000 บาท  แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (541000) 40,000 บาท
1. 40,000 บาท

1.1
. จาํนวน 10,000 บาท

1.2 2.5
20 เมตร  พร้อมขอ้ต่อ  จาํนวน 2 เส้น  จาํนวน 30,000 บาท
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150,000 บาท แยกเป็น
งบดาํเนินการ (530000) 130,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 130,000 บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (532000) 130,000 บาท

1.
(320300) 130,000 บาท

1.1.
จาํนวน 10,000 บาท

ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ
ทรงเฉลิมพระชนมายคุรบ 86 พรรษา (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 78)

1.2.  "โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่   ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด"
ประจาํปี 2559 จาํนวน 70,000 บาท

ผูเ้สพ/
ตาํบลทะเมนชยั เช่น ค่าใชจ่้ายพิธีเปิด-

(ปรากฎในแผน
พฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 74)

1.3. โครงการลด  ละ  เลิก  การใชส้ารเคมีในการเกษตร
จาํนวน 30,000 บาท

ตาํบบลทะเมนชยั  เช่น  ค่าใชจ่้ายพิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าจดั
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
( สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล )



(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561
51)

1.4. โครงการปกป้องสถาบนัของชาติ  จาํนวน 10,000 บาท

ความสามคัคีของคนในชาติ    เช่น  ค่าใชจ่้ายพิธีเปิด-ปิด  การอบรม

(ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 81)

1.5.
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ประกอบการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี จาํนวน 10,000 บาท

(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 81)

งบเงนิอดุหนุน (560000) 20,000 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 20,000 บาท
1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์ (610200) 20,000 บาท

1.1. เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน  จาํนวน 20,000 บาท

ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา  จาํนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
( 0023.3/ว 13256
22 ก.ค. 57)  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 75)
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2,331,122 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 946,080 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 946,080 บาท
เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 946,080 บาท แยกเป็น

1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 549,960 บาท
2 อตัรา

2. เงนิประจําตําแหน่ง (220300) 42,000 บาท
1 อตัรา

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 330,120 บาท
2 อตัรา

4. (220700) 24,000 บาท

สาํหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 1 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 842,792 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 842,792 บาท
ค่าตอบแทน (531000) 80,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
(310300) 60,000 บาท

1.1
(เงินรางวลัประจาํปี) (

0808.2/ว 1672 ลว. 27 มิ.ย. 57)
จาํนวน 50,000 บาท

1.2
เปิดซองและตรวจการจา้งใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 10,000 บาท
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2. เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) 20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) 682,792 บาท แยกเป็น
1. (320100) 552,792 บาท

เหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ของไฟฟ้าสาธารณะประจาํ
หมู่บา้น  ค่าเขา้ปกหนงัสือ  ค่าเยบ็หนงัสือ  ค่าลา้งรูป ค่าตอบรับ

ภาษีและค่าจา้งเหมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ฯลฯ    จาํนวน 100,000
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จาํนวน 452,792 บาท
2.

(320300) 30,000 บาท

ทางราชการ
3. (320400) 100,000 บาท

ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  วสัดุต่างๆ  ฯลฯ
ค่าวสัดุ (533000) 80,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าวสัดุสํานักงาน (330100) 20,000 บาท

ดาษ ปากกา  ดินสอ สมุด กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ  กระดาษ

2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (330200) 20,000 บาท
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3. วสัดุก่อสร้าง (330600) 20,000 บาท

กะสี  จอบ  เสียม  อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ
4. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) 10,000 บาท

ราชการตามนโยบายของทางราชการ
5. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ (331400) 10,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน (560000) 502,350 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 502,350 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ (610200) 502,350 บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคอาํเภอลาํปลายมาศ
จาํนวน 502,350 บาท

       -
โคมไฟถนนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั
จาํนวน 300,000 บาท
       -

17 จาํนวน 115,750 บาท
       -

16 จาํนวน 86,600 บาท

งบลงทุน (540000) 39,900 บาท
39,900 บาท  แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (541000) 39,900 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 39,900 บาท

1.1.
2 (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ) จาํนวน 30,000 บาท
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     - มีหน่วยประมาลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 3.4 GHz และมีหน่วยความ
 จาํแบบ L3 Cache  Memory ไม่นอ้ยกวา่ 8 MB จาํนวน 1
หน่วย
     -

1 GB
     - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่
มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB
     - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา่ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 TB จาํนวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา่  จาํนวน 1 หน่วย
     - (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จาํนวนไม่นอ้ยกวา่
1 ช่อง
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่  มี Contrast  Ratio ไม่
นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18
1 หน่วย
1.2. (INKJET  Printer)
สาํหรับกระดาษขนาด A3 จาํนวน 9,900 บาท

     - มีความละเอียดในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x
1200  dpi
     - มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํสาํหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้ต่อนาที  หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
     - มีความเร็วในการพิมพร่์างสีหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
นอ้ยกวา่ 17 หนา้ต่อนาที  หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
     - (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวา่  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
     - สามารถใชไ้ดก้บั A3 , A4 , Leter , Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษไม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่



4,590,528 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 556,320 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 556,320 บาท แยกเป็น
เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 556,320 บาท

1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 514,320 บาท

2 อตัรา
2. เงนิประจําตําแหน่ง (220300) 42,000 บาท

1 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 1,441,808 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 1,441,808 บาท
ค่าตอบแทน (531000) 106,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
(310300) 50,000 บาท

(เงินรางวลัประจาํปี) (
0808.2/ว 1672 ลว. 27 มิ.ย. 57)

2. ค่าเช่าบ้าน (310400) 36,000 บาท

3. เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) 20,000 บาท

ส่วนตาํบล
ค่าใช้สอย (532000) 120,000 บาท แยกเป็น

1. (320100) 10,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น
ค่าลา้งรูป ค่าตอบรับวารสาร หนงัสือพิมพ ์  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
2.

(320300) 100,000 บาท
2.1 ค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธี  จาํนวน 20,000 บาท

วาระและโอกาสต่างๆ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 55)

2.2 โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระชนมพรรษา (วนัพ่อ
แห่งชาติ) จาํนวน 20,000 บาท

พระชนมพรรษา (วนัพ่อแห่งชาติ) (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 78)

2.3 ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี 2559
จาํนวน 40,000 บาท

ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 59)

2.4

ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง  จาํนวน 20,000 บาท
3. (320400) 10,000 บาท

ค่าวสัดุ (533000) 1,215,808 บาท แยกเป็น
1. ค่าวสัดุสํานักงาน (330100) 20,000 บาท

ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สมุด ดินสอ  ปากกา  แบบ

บรมฉายาลกัษณ์ กระดานไวทบ์อร์ด  ฯลฯ
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2. วสัดุอาหารเสริม (นม) (330400) 1,175,808 บาท
(นม) จดัสรร

ใหก้บัเด็กนกัเรียน   โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
(สพฐ.) จาํนวน 4 แห่ง (260 วนั) และ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  จาํนวน 1 แห่ง (280 วนั)
1. โรงเรียนบา้นหนองไทร   จาํนวนเด็ก 92 คนๆ   ละ

7.37 บาท  จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 176,290 บาท
2. โรงเรียนบา้นหนองบวั   จาํนวนเด็ก 96 คนๆ   ละ

7.37 บาท  จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 183,955 บาท
3. โรงเรียนบา้นหนองม่วง  จาํนวนเด็ก 223 คนๆ  ละ

7.37 บาท  จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 427,312 บาท
4. โรงเรียนบา้นบริหารชนบท  จาํนวนเด็ก 96 คนๆ  ละ

7.37 บาท  จาํนวน 260 วนั เป็นเงิน 183,955 บาท
5. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพวนัหนองม่วง  จาํนวนเด็ก

99 คน ๆ  ละ 7.37 บาท จาํนวน 280 วนั   เป็นเงิน 204,296 บาท
( 0893.3/
ว 1863 ลว. 9 ก.ค. 57)  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 58)
3. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ (330400) 20,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน (560000) 2,592,400 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 2,592,400 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ (610100) 2,592,400 บาท

1.1. อุดหนุนอาหารกลางวนั  จาํนวน 2,582,400 บาท

(สพฐ.)
จาํนวน 4 แห่ง (200 วนั) ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  จาํนวน 1 แห่ง
(280 วนั)
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1. โรงเรียนบา้นหนองไทร  จาํนวน 92 คนๆ  ละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 368,000 บาท

2. โรงเรียนบา้นหนองบวั  จาํนวน 96 คนๆ  ละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 384,000 บาท

3. โรงเรียนบา้นหนองม่วง  จาํนวน 223 คนๆ  ละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 892,000 บาท

4. โรงเรียนบา้นบริหารชนบท  จาํนวน 96 คนๆ ละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั  เป็นเงิน 384,000 บาท

5. ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพวนัหนองม่วง   จาํนวนเด็ก
99 คนๆ ละ 20 บาท  จาํนวน 280 วนั  เป็นเงิน 554,400 บาท
( 0893.3/
ว 1867 ลว. 9 ก.ค. 57)   (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 58)

1.2. อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโดน
จาํนวน 10,000 บาท

/
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 86)
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300,000 บาท แยกเป็น
งบดาํเนินการ (530000) 280,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 280,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000) 280,000 บาท แยกเป็น

1.
(320300) 280,000 บาท

1.1. โครงการถวายเทียนสืบสานวฒันธรรมไทย  ประจาํปี
2559 จาํนวน 30,000 บาท

2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 55)

1.2. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนตา้นยาเสพติด
ประจาํปี 2559 จาํนวน 200,000 บาท

รางวลั  ค่าถว้ยรางวลั  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 61)

1.3. โครงการประเพณีลอยกระทง  จาํนวน 50,000 บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 55)

งบเงนิอดุหนุน (560000) 20,000 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 20,000 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ (610100) 20,000 บาท

1.1.
20,000 บาท

พนมรุ้ง  ประจาํปี 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 54)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
( หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม )
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938,800 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (520000) 583,800 บาท

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 583,800 บาท
เงนิเดอืนฝ่ายประจํา (522000) 583,800 บาท แยกเป็น

1. เงนิเดอืนพนักงานส่วนตําบล (220100 ) 541,800 บาท
2 อตัรา

2. เงนิประจําตําแหน่ง (220300) 42,000 บาท
1 อตัรา

งบดาํเนินการ (530000) 335,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 335,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000) 65,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
(310300) 45,000 บาท

(เงินรางวลัประจาํปี) (
0808.2/ว 1672 ลว. 27 มิ.ย. 57)

2. เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) 20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) 250,000 บาท แยกเป็น
1. (320100) 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น ค่า
ลา้งรูป ค่าตอบรับวารสาร หนงัสือพิมพ ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
2.

(320300) 240,000 บาท แยกเป็น
2.1. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมศนูยพ์ฒันาครอบครัว  จาํนวน

10,000 บาท
 -86-
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องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
( หน่วยงาน  ส่วนสวสัดิการสังคม )



- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร

2.2. โครงการสานสัมพนัธ์สูงวยัดว้ยรักและห่วงใย  จาํนวน
100,000 บาท

- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร

2.3.
แกไ้ขปัญหาความยากจนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน
30,000 บาท

- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร

อบรม ฯลฯ
2.4. โครงการปันรักสูงวยัใกลชิ้ดศาสนา  จาํนวน 30,000 บาท

- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร

อบรม ฯลฯ
2.5. 20,000 บาท

- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร

อบรม ฯลฯ
2.6. โครงการเยาวชนอาสาพฒันาทะเมนชยั จาํนวน 20,000 บาท

- ปิดการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร

อบรม ฯลฯ
2.7. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน  จาํนวน

10,000 บาท
- ปิดการอบรม  ค่าวสัดุอุปกรณ์

ประกอบการอบรม   ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและ
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2.8. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณา
จกัร  จาํนวน 20,000 บาท

พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง
3. (320400) 5,000 บาท

ค่าวสัดุ (533000) 20,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าวสัดุสํานักงาน (330100) 10,000 บาท

กระดาษ  หมึกถ่ายเอกสาร  สมุด  ดินสอ ปากกา  แบบพิมพต่์างๆ  แฟ้ม

กระดานไวทบ์อร์ด  ฯลฯ
2. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ (331400) 10,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน (560000) 20,000 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 20,000 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรมอนั
เป็นสาธารณประโยชน์ (610100) 20,000 บาท

1.1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 10,000 บาท

สาธารณกศุลและใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์ ประจาํปี 2559

1.2.
10,000 บาท

"งานประ
เพณี  ของดีลาํปลายมาศ  ประจาํปี 2559" (จากเงินอุดหนุน)



546,000 บาท แยกเป็น
งบดาํเนินการ (530220) 471,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวสัดุ 471,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000) 162,000 บาท แยกเป็น

1. (320100) 32,000 บาท
4

ต่อหมู่บา้นรวม 40 800 บาท
2.

(320300) 120,000 บาท แยกเป็น
2.1 โครงการอบรมการคดัแยกขยะในชุมชน  จาํนวน

100,000 บาท

อยา่งถูกวิธีและการบริหารจดัการขยะในชุมชน  ประกอบดว้ย
ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหาร

ละเอียดตามเอกสารโครงการ ( )
ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 77)

2.2 , โรคเอสด์
และโรคอุบติัใหม่  จาํนวน 20,000 บาท

ในชุมชน  ประกอบดว้ย   ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร

ประกอบการอบรม  ฯลฯ  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกราย
)  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-

2561 64)
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3. (320400) 10,000 บาท

ต่าง ๆ  ฯลฯ
ค่าวสัดุ (533000) 309,000 บาท

1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) 229,000 บาท
1.1.

66 ขวด ๆ  ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 99,000 บาท
1.2.

22 ถงั  ๆ ถงัละ 4,500 บาท  เป็นเงิน 99,000 บาท
1.3.

อุปกรณ์  จาํนวน 1,000 โดสๆละ 25 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
1.4. /แมว  จาํนวน

600 โดส ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
2. (330800) 80,000 บาท

ในการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

งบเงนิอดุหนุน (560000) 75,000 บาท
หมวดเงนิอดุหนุน (561000) 75,000 บาท

1. เงนิอดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ 75,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานใน

การพฒันางานสาธารณสุขในเขตชุมชน / หมู่บา้น   จาํนวน
75,000 บาท

. ในเขตชุมชน /
หมู่บา้น ๆ ละ 7,500 บาท  จาํนวน 10 หมู่บา้น (

0891.3/
21202 ลว. 17 ก.ค. 57)  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-
2561 67)



2,202,650 บาท แยกเป็น
งบลงทุน (540000) 2,202,650 บาท

2,202,650 บาท แยกเป็น
1. 1,566,450 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
6 บา้นบริหารชนบท  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ

จ.บุรีรัมย์
11/2 6

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
107 6

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่
480
โครงการ  จาํนวน 1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงาน
การก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

234,600 บาท
(2)

8 บา้นหนองไทร  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
95 8

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
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8 ต.ทะเมนชยั
อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ  - วางท่อคอนกรีต ุ 0.60 เมตร  จาํนวน 71 ท่อน
 - วางท่อคอนกรีต ุ 0.40 เมตร  จาํนวน 4 ท่อน
 - วางท่อคอนกรีต ุ 0.20 เมตร  จาํนวน 81 ท่อน
 - ุ 0.40 เมตร
ลึก 0.20 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  จาํนวน 149 ท่อน
 - บ่อพกั

1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

220,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

10 บา้นหนองม่วงนอ้ย   ต.ทะเมนชยั   อ.ลาํปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์

10 ต.ทะเมนชยั
อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

10 ต.ทะเมนชยั
อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 111 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่
444 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีต ุ 0.30 เมตร  จาํนวน
7 1 ป้าย  และป้ายแนะ
นาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

219,850 บาท
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

15 บา้นหนองม่วงใต ้ต.ทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
1 . 3047
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15
ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

2
15 ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

1
15 15 ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ

จ.บุรีรัมย์
2 15

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง

4.00 เมตร  ยาว 78 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่นอ้ยกวา่ 312 ตารางเมตร  วางท่อคอนกรีต ุ 0.30 เมตร
จาํนวน 7 ท่อน

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกวา้ง
4.00 เมตร  ยาว 34 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่นอ้ยกวา่ 136
1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง
จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

220,000 บาท
(5)

16 บา้นนอ้ยพฒันา  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  - 6 แผง

 - 1 ชุด
 - 1 ตู้
 - 1 ระบบ

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํ
ก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
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ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด
133,400 บาท

(6)
9 บา้นหนองบวั  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

9 ต.ทะเมนชยั
อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ขดุลอกสระหนองบวักวา้ง 22.50 เมตร  ยาว 90 เมตร  ความลึก
2.00 เมตร  ปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,050 ลบ.เมตร  พร้อม

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้
ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

220,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

17 บา้นใหม่อมัพวนั ต.ทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17 ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ

จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ  - 3.50 เมตร

ยาว 3.50 เมตร  จาํนวน 1 หลงั
 - 1 แรง  จาํนวน 2 ตวั
 - ตูค้วบคุมพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 1 ตู้
 - 1 ระบบ

1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อน
เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

98,600 บาท
(8) โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์ 4 ลูก)

12 บา้นบุตาริด  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
12 บา้นบุตาริด  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างหอถงัสูง  ขนาดความกวา้ง 3.50 เมตร  สูง 7.85 เมตร
ถงัไฟเบอร์ 4 ลูก  ขนาด 1,500 ลิตร
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 - 1 ระบบ
1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อน

เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

220,000 บาท

2. 431,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็เอนกประสงค์

4 บา้นหนองม่วง  ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
4 บา้นหนองม่วง

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต  กวา้ง 20 เมตร  ความยาว 31 เมตร

หนา 0.10 เมตร  ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 620 ตารางเมตร
1 ป้าย  และ

ป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

213,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหลก็

11 .ทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
11

ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงคค์อนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 0.10 เมตร

612
1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อน

เขา้ดาํเนินงานการก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

218,200 บาท
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3. อาคาร 205,000 บาท
(1)

หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั อ.ลาํปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์

15 บา้นหนองม่วงใต้
ต.ทะเมนชยั  อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาํนวน 3 หอ้ง  ขนาดความ
กวา้ง 2.50 มตร  ยาว 5.40 เมตร สูง 3.50
โครงการ  จาํนวน 1 ป้าย  และป้ายแนะนาํก่อนเขา้ดาํเนินงาน
การก่อสร้าง  จาํนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยักาํหนด

205,000 บาท
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675,000 บาท แยกเป็น
งบรายจ่ายงบกลาง (00410) 675,000 บาท

หมวดงบกลาง (00411) 675,000 บาท
1. เงนิสํารองรายจ่าย (111000) 220,000 บาท

1.1.

ความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน
1.2.

1.3.

2. รายจ่ายตามข้อผูกพนั (111100) 150,000 บาท
2.1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ทะเมนชยั

จาํนวน 150,000 บาท
.

ทะเมนชยั  ในการดาํเนินกิจกรรมตามระเบียบ  กฎหมาย  หนงั
(

0891.3/ว 1202 ลว. 17 ก.ค. 57)
3. 130,000 บาท

(ก.บ.ท.)
ร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับประจาํปีโดยไม่รวม

รายรับไว้ 13,000,000 บาท
4. เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม 65,000 บาท

แผนงานงบกลาง
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.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์



ระเบียบ  กฎหมายกาํหนดร้อยละ 5
หรือพนกังานจา้ง
5. 70,000 บาท

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทะเมนชยั
6. เงนิช่วยเหลอืพเิศษ (เงนิค่าทาํศพ) 40,000 บาท

สาํนกั/ทุกส่วน
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