
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562 

............................................. 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
ให้เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  นั้น 

  ดังนั้น  จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการชุมแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

 

 

       (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 



 

 

  
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจำปี  2562  ครั้งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายแสงเพ็ชร์    เชือบรัมย์ ประธานสภา ฯ แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  
2 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา     สุดสายเนตร  
3 นางสร้อย  อินทะเว สมาชิก อบต,  หมู่ที่ 4 สร้อย  อินทะเว  
4 นางสุทิพย์   กุตาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 สุทิพย์   กุตาวัน  
5 นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 วิภาวรรณ  วันจันทร ์  
6 นายไสว คะโลรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 ไสว คะโลรัมย์  
7 นายสมศักดิ์ เมืองแพน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 สมศักดิ์ เมืองแพน  
8 นายไพรินทร์  ชินรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9 ไพรินทร์  ชินรัมย์  
9 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 สมบัติ  ทราบรัมย์  

10 นางกองเงิน  พุม่พวง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 กองเงิน  พุ่มพวง  
11 นายนนทกร ดวงทอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11 นนทกร ดวงทอง  
12 นางสายทอง  ชารคีาน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11 สายทอง  ชารีคาน  
13 นายสนั่น  แซมรมัย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  12 สนั่น  แซมรัมย์  
14 นายดี  แซกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  12 ดี  แซกรัมย์  
15 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน  
16 นายปัญจพล  แสนรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  15 ปัญจพล  แสนรัมย์  
17 นายวิชัย  เซิกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่ 16 วิชัย  เซิกรัมย์  
18 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร์  
19 นายจำนงค์ ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  17 จำนงค์ ทราบรัมย์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมพร  พูนนอก           รองประธานสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทองอยู่  อินทรกำแหง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นายวสวัตต์  ทองสิริเรืองชัย           รองนายก ฯ 
3.  นางสมบัติ    สีดาสะมา           รองนายก ฯ 
4.  นายชัยศิลป์  มีศร ี            เลขานุการนายก ฯ 
5. . นางอิสรีย์  ใจดี                            รองปลัด อบต. 
6. นายเจษฎา  เหล็กดี                         ผอ.กองช่าง 
7. นางสาวอุราวัลย์ เธียรจรัสวงศ์             ผอ.กองคลัง 
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                     ฯลฯ                                                                   ฯลฯ 
                                        เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
   
                        เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาฯเชิญนายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์ ประธานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กล่าวเปิดประชุม และเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานฯ                   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
                              ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันที1่4 มิถุนายน 2562) 
ประธานฯ                    เชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม                       
นางสาวกองเงิน พุ่มพวง    เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุม 
                                ที่เคารพ 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีความ
ถูกต้องเป็นไปตามที่มีการประชุม จึงไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ประธานฯ                    ขอมติทีป่ระชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
                                ขอเชิญลงมติ 
ที่ประชุม                       มีมติ          -  รับรอง       จำนวน       17      เสียง 
                                                 -   ไม่รับรอง    จำนวน        0       เสียง 
                                                 -   งดออกเสียง จำนวน        1      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรือ่งเพื่อทราบ 

3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต 

   -กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศ 
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ติดตามให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  3.2 โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X--ray  ) ครั้งที่
2/2562     

    - เพ่ือให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ทราบถึง
สภาวะโรคไข้หวัดนกในปัจจุบัน และเตรียมพรอ้มรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในการระบาด
ของโรคสัตว์ปีก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 
     1.ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค 
     2.เมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยมีลักษณะน่าสงสัยโรคไข้หวัดนก ให้แจ้ง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
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     3.ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ ทำลายสัตว์ปีกที่เหลือในฝูงและบริเวณ
ใกล้เคียง ที่คาดว่ามีโอกาสได้รับเชื้อ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
ดำเนินการตามมาตรการโดยด่วน 
      4.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์เพ่ือรองรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค 

ระเบียบวาระท่ี  4          เรือ่งเพื่อพิจารณา 
                              4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                              พ.ศ.  2563  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
ประธานฯ                     เชิญคณะผู้บริหารแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                 งบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายกฯ                         ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
                                 บดันี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                 ประจำปตี่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  
                                 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบาย 
                                 ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 
                                   1.สถานะการคลัง 
                                        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                 ในงบประมาณพ.ศ.2562  ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 

                 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน          42,385,236.35    บาท 
                1.1.2 เงินสะสม         จำนวน           15,860,685.11    บาท 
                1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน    12,395,428.81    บาท 

                                         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกผัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                         จำนวน      0      โครงการ      รวม        0.00     บาท 
                                         1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ 
                                         รวม 2,417,600.00 บาท 
                                         1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00 บาท 
                                  2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณวันที่ 13 สิงหาคม 2562   
                                          (1) รายรับจริง จำนวน   31,801,125.68  บาท    ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร                                       จำนวน   81,302.03 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       จำนวน   16,530.23 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           จำนวน   323,570.36บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน   0.00  บาท                        
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 จำนวน   33,013.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน                                   จำนวน       0.00 บาท 

                                          หมวดภาษีจัดสรร                                 จำนวน  13,924,409.06 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          จำนวน  17,422,301.00  บาท 

                               (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  30,600.00   บาท 
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                               (3) รายจ่ายจริง     จำนวน    21,805,951.68  บาท    ประกอบด้วย 
    งบกลาง                     จำนวน            8,893,708.00    บาท 
    งบบุคลากร                 จำนวน            8,505,108.00     บาท                                         
    งบดำเนินงาน               จำนวน            2,153,935.68    บาท 
    งบลงทุน                     จำนวน            43,700.00    บาท                        
    งบรายจ่ายอื่น               จำนวน                          0.00    บาท 
    งบเงินอุดหนุน              จำนวน             2,209,500.00   บาท 
 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                     จำนวน      30,600.00   บาท   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                    จำนวน    4,253,974.94 บาท 
                               (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน               0.00    บาท 
                               (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                           จำนวน               0.00   บาท 
                                                       
                                                    คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ  จังหัดบุรีรัมย์ 

 
 รายรับจริง 2561 ประมาณการปี 

2562 
ประมาณการปี 

2563 
รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 120,010.24 120,000.00 131,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต 72,018.20 70,000.00 75,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 293,768.38 230,000.00 300,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,690.00 120,000.00 15,000.00 

                รวมรายได้จัดเก็บเอง 498,486.82 540,000.00 521,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษจีดัสรร 16,066,901.21 12,300,000.00 17,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
16,066,901.21 

 
12,300,000.00 

 
17,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,776,912.00 18,160,000.00 17,479,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
16,776,912.00 

 
18,160,000.00 

 
17,479,000.00 

                     รวม 33,342,300.03 31,000,000.00 35,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
รายจา่ย รายจ่ายจริงป ี2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 9,168,484.00 10,903,982.00 11,032,266.00 
งบบุคลากร 10,136,560.00 11,207,700.00 11,526,540.00 
งบดำเนินงาน 3,020,931.67 4,500,018.00 5,180,694.00 
งบลงทุน 1,980,200.00 2,068,300.00 5,050,500.00 
งบเงินอุดหนุน 2,574,700.00 2,320,000.00 2,210,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,880,875.67 31,000,000.00 35,000,000.00 

รวม 26,880,875.67 31,000,000.00 35,000,000.00 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,855,866.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน   547,880.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 5,809,968.00 
     แผนงานสาธารณสุข  541,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์   1,173,300.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 1,580,720.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     150,000.00 
     แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   304,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร    5,000.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 11,032,266.00 
                                           งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000.00 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทะเมนชัย  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย และโดยอนุมัติของนายอำเภอลำปลายมาศ 
         ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
         ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000.-บาท 
         ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,855,866.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน   547,880.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 5,809,968.00 
     แผนงานสาธารณสุข  541,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์   1,173,300.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน   1,580,720.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     150,000.00 
     แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     304,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร        5,000.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 11,032,266.00 
                                                              งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000.00 
                                            
   ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้ง 0.00 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
                                                                          รวมรายจ่าย                  0.00 

 

 
   ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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   ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยมีหน้าที่รักษการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
               ประกาศ ณ วันที่.................................................................................. 
                             
                                                      (ลงนาม)...................................................................... 
                                                                      (นายทองอยู่  อินทรกำแหง) 
                                                         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
 
 
                        -อนุมัติ- 
 
(ลงนาม)................................................................... 
                (นายบุญเต็ม กัลยาพานิช) 
           ตำแหน่ง นายอำเภอลำปลายมาศ 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                       35,000,000.-บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร                                               รวม               131,000.-บาท 
 - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                                   จำนวน             2,000.-  บาท 
  ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          จำนวน        56,200.-บาท 
 ประมาณตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  
-ภาษีบำรุงท้องที่                                                  จำนวน        72,000.-บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษีป้าย                                                           จำนวน           800.- บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 รวม         75,000. -บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา                 จำนวน        1,500.-  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
-ค่าปรับการผิดสัญญา                                             จำนวน        57,500.- บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย            จำนวน       5,000.- บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
-ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ                                                จำนวน     11,000.- บาท 
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 ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     รวม       300,000.- บาท 
-ดอกเบี้ย                                                            จำนวน     300,000.- บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                          รวม        15,000.-บาท 
-ค่าขายแบบแปลน                                                 จำนวน       14,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
-รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                                              จำนวน     1,000.- บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร                                                รวม        17,000,000.-บาท 
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                    จำนวน           270,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษมีูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนฯ                                 จำนวน         8,674,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษมีูลคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้                        จำนวน        2,200,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษธีุรกิจเฉพาะ                                          จำนวน  55,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษสีรรพสามิต                                           จำนวน  4,400,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ค่าภาคหลวงแร่                                            จำนวน  450,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                   จำนวน  350,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน   จำนวน  600,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
-ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            จำนวน  1,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                   รวม  17,479,000.-บาท 
-เงินอุดหนุนทัว่ไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน      จำนวน  17,479,000.-บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 



 

 

-9- 
 
                       รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชยั 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์    

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 11,934,880.-  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น              
                                            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หน่วยงาน : สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล 
งานบริหารทั่วไป                                       รวม     11,934,880.-   บาท 
งบบุคลากร                                             รวม     5,804,880   บาท     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                            รวม     2,571,120.-บาท . 
          เงินเดือนนายก/รองนายก                  จำนวน      514,080.- บาท 
                         1. เงนิเดือนนายก อบต.  เดือนละ  20,400.- บาท/เดือน 
                         2. เงินเดือนรองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆ ละ 11,200.- บาท/เดือน 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค 58) 
          เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก        จำนวน  42,120.- บาท 
                          1. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท/เดือน 
                          2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆละ 800.- บาท/เดือน 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค 58) 
          เงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                     จำนวน  42,120.-  บาท 

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.  เดือนละ  1,750.-  บาท/เดือน 
                          2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนาย อบต. จำนวน 2 คนๆละ 800.- บาท/เดือน 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค 58) 
          เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                                                                จำนวน  86,400.-  บาท 
                       -เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200.-  บาท 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค 58) 
          เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  1,886,400.-บาท 
                            1. เงนิค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ  11,220.-บาท 
                            2. เงนิคา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.-บาท 
                            3. เงนิค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.-บาท 
                            4. เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 18 คนๆละ 7,200.-บาท 
                               (ถือปฏิบัติตามหนงัสือ ที ่มท.0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค.58) 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              รวม   3,233,760.- บาท   
            เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                  จำนวน  2,035,320.-บาท 
                        1.เงินเดอืนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  5  อัตรา  ดังนี้ 
                            (1.)เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      เป็นเงิน  539,160.-บาท 
                            (2.) เงินเดือนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน  422,640.-บาท 
                            (3) เงินเดือนหัวหน้าสำนักปลัดฯ                  เป็นเงิน  409,320.-บาท 
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(4) เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      เป็นเงิน   376,080.-บาท 
(5) เงินเดือนนิติกร                                  เป็นเงิน   288,120.-บาท 

                            (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว 138 ลว.30ธ.ค.58) 
    เงินประจำตำแหน่ง                                            จำนวน 252,000.-บาท 
                       1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล    จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
                             (1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                 เป็นเงิน 7,000.-บาท/เดือน 
                             (2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                 เป็นเงิน 3,500.-บาท/เดือน 
                              (3) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  เป็นเงิน 3,500.-บาท/เดือน 
                        2. เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 7,000.-บาท/เดือน 
                            (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.2/ว 138 ลว.30ธ.ค.58) 
 
     ค่าจา้งลูกจ้างประจำ                                                   จำนวน     225,480.- บาท 
                        เงินค่าจ้างลูกจางประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)  จำนวน  1  อัตรา 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค 58) 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             จำนวน   696,960.-  บาท 
                         เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
                                1.เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน 240,480.-บาท 
                                2.เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล              เป็นเงิน 240,480.-บาท 
                 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 2 อัตรา   ดังนี้ 
                       1.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์     เป็นเงิน 108,000.-บาท 
                        2.ค่าตอบแทนนักการภารโรง          เป็นเงิน 108,000.-บาท  
                 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง            จำนวน   24,000.- บาท 
                       เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน 2  อัตรา ดังนี้ 
                       1เงินเพ่ิมต่างๆพนักงานขับรถยนต์     เป็นเงิน  12,000.-บาท 
                       2.เงินเพ่ิมต่างๆนักการภารโรง          เป็นเงิน 12,000.-บาท  

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.2/ว 138 ลว.30ธ.ค.58) 
งบดำเนินงาน                                                                รวม    1,130000.- บาท   
             ค่าตอบแทน                                                     รวม        210,000.- บาท   
             ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000.-บาท 
               -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
              (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 088.2/ว 3675 ลว.6 ก.ค.61) 
              ค่าเช่าบ้าน                                                       จำนวน   60,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
                 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
                (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562)   
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             ค่าใช้สอย                                                         รวม      560,000.-  บาท 
             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                จำนวน     70,000.- บาท 
                -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
              ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกนัภัยรถยนต์ของราชการ ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  
              เช่นค่าล้างรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาซอ่มไฟฟ้าภายในทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
              ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
              ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือป้องกันแบะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
              ค่าจ้างเหมาในการจัดทำแผ่นพับใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงานชอง อบต. ค่าจ้างเหมา 
              ทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาออกแบบอาคารที่ทำการ 
              องค์การบริหารส่วนตำบลฯลฯ 
              (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธ.ค.59) 
             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                         จำนวน     5,000.-บาท 
                 1.ค่ารับรอง                                                      จำนวน     2,500.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพ่ือเป็นค่าต้อนรับ 
              บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ตรวจรายงาน ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการขององค์การบริหารส่วน 
              ตำบลหรือค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่างๆที่ร่วมปฏิบัติงาน 
              กับองค์การบริหารส่วนตำบลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
                 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 2,500.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอ่ืนๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายใน 
               การประชุมสภาท้องถิ่น 
                (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0808.4/ว2389 ลว.28 ก.ค.48) 
               รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                  1.โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง       จำนวน 5,000.-บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร อาหารว่าง 
                  และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น  
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.(กวจ.0405.28/ว 119 ลว.7 ม.ีค.61)  
                  2.คา่ใช้จ่ายในฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
                                                                                            จำนวน 100,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของ 
                   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการความร่วมมือกับสถา 
                   บันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการอิ่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
                   ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นหลักสูตรการดำเนิการทางวินัย 
                   พนักงานส่วนตำบล หลักสูตรต่างๆตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ 
                   3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด   
                                                                                            จำนวน 250,000.-บาท 
                       -เพ่ือจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ 
                    ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายคะแนน ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์  
                    รวมถึงค่าใช้จ่ายๆที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  
                         (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว 6 กค.61)  



 

 

-12- 
 

                     4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                             จำนวน 50,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ 
                    เดินทางไปราชการคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่ 
                    เกี่ยวข้องตามระเบียบราชการ  
                     (ถือปฏิบัติตามหนังกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.28/ ว119 ลว.7 มี.ค.61) 
                    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          จำนวน 80,000.-บาท 
                         -เพ่ือจ่ายเป็น 
                         1.ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี  
                      เครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆเช่นวัสดุต่างๆ ฯลฯ   
                           เป็นเงนิ 40,000.-บาท 
                        2.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ  
                                  –ซ่อมปกติ  เป็นเงิน  20,000.-บาท 
                                  -ซ่อมกลาง  เป็นเงิน20,000.-บาท 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.61) 
                  ค่าวัสดุ                                                                         รวม    130,000.-บาท 
                       วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   จำนวน  10,000.-บาท 
                         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กรวด แปรง ผงซักฟอก กระดาษชำระ  
                   น้ำยาขัดพ้ืน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ไม้ถูพ้ืน ฯลฯ หรือเครื่องบริโภคท่ีจำเป็นใช้ใน 
                   หน่วยงานและอ่ืนๆ 
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลว.19 มี.ค 61) 
                  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน 100,000.-บาท                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
                         (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1356 ลว.19 มี.ค.61) 
                    วัสดุคอมพิวเตอร์                                          จำนวน     20,000.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
            ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ชุดครั้ม เม้าส์แผ่นกรองแสง สายเคเบิล                
เมนบอร์ด ฯลฯ  
                        (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.61) 

        ค่าสาธารณูปโภค                                                      รวม       230,000.-บาท 
            ค่าไฟฟ้า                                                          จำนวน   130,000.-บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย และอาคารที่อยู่ใความ 
        รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
            ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            จำนวน   100,000.-บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการโทรศัพท์ 
        ค่าเช่าบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูล ฯลฯ  
              (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.28/ ว 119 ลว. 7 มี.ค.61)        
         งบลงทุน                                                             รวม        5,000,000.-บาท 
                 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           รวม        5,000,000.-บาท 
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           อาคารต่างๆ 
                ค่าก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย   จำนวน  5,000,000.-บาท 
                -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 
         ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
                รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 2 ชั้น กว้าง 14 เมตร  

ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทะเมนชัยกำหนด)                                  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  

                                                    อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,920,986.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
                                                 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง                                                         รวม     1,920,986.-บาท 
        งบบุคลากร                                                              รวม      1,543,140.-บาท 
           เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               รวม      1,543,140.-บาท  
              เงินเดือนพนกังาน                                                 จำนวน   1,381,140.-บาท 
                  1.เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง                            เป็นเงิน     448,920.-บาท 
                  2.เงินเดือนนักวิชาการคลัง                                   เป็นเงิน     376,080.-บาท 
                  3.เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้                        เป็นเงิน     317,520.-บาท 
          4.เงนิเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ                                 เป็นเงิน     238,620.-บาท 
             (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.58) 
             เงินประจำตำแหน่ง                                                  จำนวน   42,000.-บาท 
                  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง      เป็นเงิน  42,000.-บาท   
             ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                           จำนวน   108,000.-บาท 
                  ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  อัตรา                เป็นเงิน   108,000.-บาท 
            เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง                                      จำนวน     12,000.-บาท 
                 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  อัตรา 
                  (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธค.58) 
        งบดำเนินงาน                                                              รวม    355,846.- บาท 
            ค่าตอบแทน                                                             รวม      49,000.- บาท 
                  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 จำนวน     1,000.- บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
                       - ค่าเช่าบา้น                                                  จำนวน  48,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบและ 
         กฎหมายกำหนด 
           (ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562)   
            ค่าใช้สอย                                                     รวม          210,000.-  บาท 
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            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               จำนวน        170,000.-  บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ                                      
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ 
                     (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว7120 ลว.9 ธค.59) 
            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                     1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                 จำนวน  30,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล
อ่ืนที่เกีย่วข้องตามระเบียบของทางราชการ 
                     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.28/ว119 ลว.7 มี.ค.61) 
            ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           จำนวน.  10,000.- บาท 
                      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอ้ี วัสสดุอ่ืนๆ ฯลฯ  
                      (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.61) 
             ค่าวัสดุ                                                                 รวม       86,846.- บาท 
                   วัสดุสำนักงาน                                                  จำนวน   80,000.-บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครือ่งใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปากกา 
ดินสอ สมุด ยางลบ แม็กซ์ ลูกแมกซ์ กระดาษทำปก แลคซีน เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แบบพิมพ์ต่างๆ  
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค.61)  
                วัสดุคอมพิวเตอร์                                             จำนวน    6,846.-    บาท 
                  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอ่ืนๆที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
                    (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 
             ค่าสาธารณูปโภค                                                       รวม       10,000.บาท  
                    ค่าบริการไปรษณีย์                                               จำนวน   10,000.-บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 
                    (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2 /ว 119 ลว. 7 มี.ค 61) 
             งบลงทุน                                                                   รวม     22,000.-บาท 
                ค่าครุภัณฑ์                                                             รวม     22,000.-บาท 
                   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน  4  หลัง 
              

        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 537,880.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
                                              แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        รวม  537,880.-บาท      
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 งบบุคลากร                                                                          รวม   430,680.- บาท 
              เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                  รวม   430,680.- บาท  
                         เงินเดือนพนักงาน                                           จำนวน 293,880.-บาท 
                              เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน  1  อัตรา ดังนี้ 
                               -เงนิเดือนนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เป็นเงิน  293,880.-บาท 
                         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                  จำนวน  112,800.- บาท 
                              - ค่าจ้างพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา 
                         เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                            จำนวน  24,000.-บาท 
                             - เงินเพ่ิมตา่งๆสำหรับพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
                  จำนวน 1 อัตรา 

    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.2/ว 138 ลว.30ธ.ค.58) 
งบดำเนินงาน                                                                          รวม    107,200.-   บาท 
             ค่าตอบแทน                                                              รวม    51,200.-  บาท    
                      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                จำนวน  10 ,000.-  บาท       
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด 
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560) 
 
              ค่าเช่าบ้าน                                                             จำนวน   31,200.-บาท 
                      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลหรือผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบและกฎหมาย 
                 กำหนด                        
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข 
                 เพ่ิมเติมและระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)   
             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             จำนวน    10,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
                   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ ว 4522 ลว.9 ส.ค.59) 
             ค่าใช้สอย                                                                    รวม    40,000.-บาท   
                    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
                        1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ จำนวน 40,000.-บาท   
                               -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
               และวันสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นฯลฯ 
                      (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว.9 มึ.ค..61) 
                   ค่าวัสดุ                                                                   รวม   16,000.-บาท 
                    วัสดุอื่น                                                              จำนวน 16,000.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              เช่นวสัดุการจราจร วัสดุงาน/ครุภัณฑ์งานป้องกันและระบบอัคคีภัย จัดซื้อกรวย เสื้อ กระบองไฟฯลฯ 
                    (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,809,968.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
                                                    แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                       รวม         5,809,968.-   บาท     
             งบบุคลากร                                                        รวม          1,891,320.-   บาท 
                 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                          รวม         1,891,320.-   บาท 
                 เงินเดือนพนักงาน                                              จำนวน      1,545,960.-   บาท 
                         1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล    จำนวน 2 อัตรา ดังนี้   
                               - เงินเดือนผู้อำนวยการกองการศึกษา        เป็นเงิน  389,400.-บาท  
                                -เงินเดือนนักวิชาการศึกษา                    เป็นเงิน  284,520.-บาท 
                         2.เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  3  อัตรา ดังนี้ 
                                -เงินเดือนนายวุฒิกรณ์  ทองสุทธิ์            เป็นเงิน  311,280.-บาท 
                                 -เงินเดือนนายประเทือง  โชยรัมย์          เป็นเงิน  294,360.-บาท 
                                 -เงินเดือนนายบันเทิง  แซงรัมย์             เป็นเงิน  266,400.-บาท  
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.58)   
                    เงินประจำตำแหน่ง                                        จำนวน     42,000.-บาท 
                                   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 
                     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2 / ว 138 ลว 30 ธ.ค.58) 
                    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                  จำนวน   291,360.-บาท 
                                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน นางเจตต์  ทองแพง  ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                                                   เป็นเงิน 131,360.-บาท 
                                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน นางสาวขนิษฐา แซงรัมย์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  
                                                                                   เป็นเงิน 108,000.-บาท 
                    เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง                           จำนวน 12,000.-บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา 
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2.2/ ว 138 ลว.30 ธค. 58) 
 งบดำเนินงาน                                                            รวม    1,998,648.-บาท 
             ค่าตอบแทน                                                  รวม        70,000.-บาท  
              ค่าเช่าบ้าน                                                   จำนวน    60,000.-บาท 
                  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบและกฎหมาย 
                  กำหนด 
                  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
                  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
                  พ.ศ.2562)   
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             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 จำนวน    10,000.- บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
            (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ ว 4522 ลว.9 ส.ค.59) 
              ค่าใช้สอย                                                       รวม       813,000.- บาท 
              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           จำนวน    30,000.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต ค่าล้างรูป อัด ขยายภาพ ค่าจา้งเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ 
             (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธค.59) 
             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                    1.ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธี                                   จำนวน   10,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ธงชาติ ฯลฯ สำหรับพิฑีการ
ที่สำคัญของทางราชการตามวาระและอกาสต่างๆ 
                    (ถือปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0407/ว1284 ลว 10 พ.ย.30) 
                     2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                จำนวน  40,000.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เช่นการจัดสถานที่ ค่าของ
รางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
                     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว.24 ม.ค.61) 
                      3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     จำนวน     20,000.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                 (ถือปฏิบัติตามรหนังสอกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.28/ ว119 ลว. 7 มี.ค.61) 

 
                     4.เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง   จำนวน 475,300.-บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นเงนิค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  
จำนวน 97 คน ๆละ 20.-บาท จำนวน 245 วัน 
                  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
                      5.เงินสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
 (รายหัว)       จำนวน 164,900.-บาท (รายหัว) 
                         - เพ่ือจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ (2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ 
                              1) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700.-บาท /ปี 
                (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
                      6.เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก (ศพด.) 
    จำนวน 67,800.-บาท   
                           -เพ่ือจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ดังนี้ 
                           1) ค่าหนังสือเรียน              อัตราคนละ   200.- บาท/ปี 
                           2) ค่าอุปกรณ์การเรียน         อัตราคนละ   200.- บาท/ปี 
                           3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน       อัตราคนละ   300.- บาท/ปี 
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                           4) ค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู้    อัตราคนละ   430.-บาท/ปี    
           (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
                                                                                              
               ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            จำนวน    5,000.-บาท 
                         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซิอมแซมทรัพย์สินอ่ืน และ
วัสดุต่างๆที่ชำรุด        
             (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
                   
            ค่าวัสดุ                                                     รวม      1,115,648.-บาท 
                       .อาหารเสริม (นม)                                     จำนวน   1,105,648.-บาท  
                          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

        คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง (260 วัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                  จำนวน 1 แหง่ (จำนวน 260 วัน)  ดังนี ้
                          1.โรงเรยีนบ้านหนองไทร    จำนวน 93 คนๆละ7.37 บาท     เปน็เงิน 178,206.60 บาท 
                          2.โรงเรยีนบ้านหนองบัว     จำนวน 104 คนๆละ7.37 บาท    เป็นเงิน 199,248.80 บาท     
                          3.โรงเรยีนบ้านหนองม่วง    จำนวน 199 คนๆละ 7.37 บาท   เป็นเงิน 381,323.80 บาท 
                          4.โรงเรยีนบ้านบริหารชนบท จำนวน 84 คนๆละ 7.37 บาท    เป็นเงิน 160,960.80 บาท 
                          5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง จำนวน 97 คนๆละ7.37 บาท  
                          เป็นเงิน 185,871.40.-บาท  
                          (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
                   วัสดุคอมพิวเตอร์                                          จำนวน   10,000.-บาท 
                           -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก เมาส์ 
                   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาบเคเบิล เมนบอร์ด และอ่ืนๆที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
                      (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลว.19 มี.ค..61) 
 
      งบเงินอุดหนุน                                                  รวม           1,920,000.- บาท 
                  เงนิอุดหนุน                                                   รวม           1,920,000.- บาท 
                      เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
                            1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน            รวม         1,920,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
                       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง (220 วนั) ดังนี้ 
                             -โรงเรียนบ้านหนองไทร   จำนวน 93 คนๆละ 20.-บาท   เป็นเงิน 372,000.-บาท 
                             -โรงเรียนบ้านหนองบัว     จำนวน 104 คนๆละ 20.-บาท  เปน็เงิน 416,000.-บาท    
                             -โรงเรียนบ้านหนองม่วง   จำนวน 199 คนๆละ 20.-บาท   เปน็เงิน 796,000 .-บาท 
                             -โรงเรียนบ้านบริหารชนบท  จำนวน 84 คนๆละ 20.-บาท เป็นเงิน 336,000.-บาท 
                        (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/3274 ลว.19 มิ.ย.61) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 541,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 
                                                            แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                  รวม  541,000.- บาท       
งบดำเนินงาน                                                              รวม   541,000.- บาท 
            ค่าใช้สอย                                                       รวม   541,000.- บาท    
                 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           จำนวน 10,000.-บาท 
 

1) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล                                   จำนวน 10,000.-บาท 
 –เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล เช่นค่ากำจัดขยะอันตราย ขยะมูลฝอย เป็นต้น 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในลักษณะของการรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธค.59) 

                 รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  
                           1.โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ  จำนวน  20,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ รายละเอียดตามเอกสาร 
                  โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                      (ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลว. 18 ต.ค.60 
                    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ ว 627 ลว 7 มี.ค.61)  
                           2.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดินอย่างเข้มข้นและ 
                   ยั่งยืน       จำนวน 40,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอ 
                โอดินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารโครงการ  (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
                          3.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จำนวน 40,000.-บาท 
                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
                 รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
                          4.โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 40,000.-บาท 
                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
                  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
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                          5.โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์   จำนวน 40,000.-บาท 
                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสาร 
                   โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                   (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
                          6.โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services- EMS)   
                    จำนวน 96,000.-บาท 
                          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนทีป่กติและพ้ืนที่พิเศษ รายละเอียดตาม 
                   โครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
                         7.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน    จำนวน 40,000.-บาท 
                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
                  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
                  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลว. 25 เม.ย.61) 
                         8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                จำนวน 150,000.-บาท 
                            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อควบคุมป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคต่างๆเช่น โรคประจำถิ่น หรือโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลเช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่
หน ูโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ฯลฯ ดังนี้ 
                             -ค่าจดัซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดยุง 
                             -ค่าจดัซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
                             -ค่าจดัซื้อเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 
                  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลว.6 มิ.ย.61) 
                        9.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000.-บาท          

                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว.10 เม.ย 61) 
                         10.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน 50,000.-บาท 
                            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว.10 เม.ย 61) 
            ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              จำนวน 5,000.-บาท 
                          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอ่ืนๆและวัสดุต่างๆที่ชำรุด ฯลฯ 
             

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,173,300.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 



 

 

-21- 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมและสนับสนุนสังคมสงเคราะห์                            รวม 1,173,300.-บาท 
 งบบุคลากร                                                                  รวม     760,800.- บาท 
             เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                           รวม     760,800.- บาท  
                 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล      จำนวน 2  อัตรา  ดังนี้ 
                  1.เงินเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน  369,480.-บาท 
                  2.เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน                      เป็นเงิน  349,320.-บาท 
              เงินประจำตำแหน่ง                                    จำนวน     42,000.-บาท 
                  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลว.30 ธ.ค.58) 
งบดำเนินงาน                                                          รวม   334,000.-บาท 
          ค่าตอบแทน                                                   รวม    159,000.-บาท  
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  1.ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น       จำนวน 144,000.-บาท 
                  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน   
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562) 
                  2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จำนวน 5,000.-บาท 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการและกรณีอ่ืนๆ
ตามกฎหมายกำหนด   
                  3. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร                              จำนวน     10,000.- บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับ 
                 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ ว 4522 ลว.9 ส.ค.59) 
          ค่าใช้สอย                                                          รวม   160,000.- บาท 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            จำนวน  110,000.- บาท 
                      1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเยบ็
หนังสือ เข้าเล่ม เข้าปกค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต 
ค่าล้างรูป อัด ขยายภาพ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆฯลฯ 
                      2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานหรือบุคคลดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลฯลฯ 
                 (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. ธ.ค.59) 
                 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา                 จำนวน  40,000.-บาท 
                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลทั้งใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน
ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิก 
                   (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค.61) 
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            ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         จำนวน  10,000.-บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ  หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ
ที่ชำรุดและวัสดุต่าง ฯลฯ  
              (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 

 
          ค่าวัสดุ                                                                     รวม   15,000.-   บาท 
                    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                       จำนวน  5,000.-บาท 
                          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นเลนส์ซูม แมมโมลี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสี ขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ 
                           (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 
                  วัสดุคอมพิวเตอร์                                               จำนวน    10,000.-  บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์แผ่นเทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
งบลงทุน         
                    (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 
 
           งบลงทุน                                                             รวม 28,500.-บาท 
                ค่าครุภัณฑ์                                                     รวม 28,500.-บาท 
                                ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง  
    (ราคาตามท้องตลาด)                                   เป็นเงิน  26,000.-บาท 

2. ค่าจัดซื้อพัดลม แบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครือ่ง   เป็นเงิน   2,500.-บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 

                   
            งบเงินอุดหนุน                                                        รวม      50,000.-  บาท 
                    เงินอุดหนุน                                                     รวม      50,000.-  บาท 
                    เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
                     1.เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์                   จำนวน  10,000.-บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการหารายได้เพ่ือกิจกรร
สาธารณประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย 59 ) 
                     2.เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ                        จำนวน  40,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุนกิจการก่ิงกาชาดอำเภอ
ลำปยมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้าด 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย 59 ) 
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                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,580,720.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
                                               แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                         รวม   1,580,720.- บาท        
งบบุคลากร                                                                               รวม     1,095,720.-บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                   รวม     1,095,720.-บาท   
         เงนิเดือนพนักงาน                                                               จำนวน    669,720.-บาท 
                เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล               จำนวน  2   อัตรา  ดังนี ้
                   1.เงินเดือนผู้อำนวยการกองช่าง       เป็นเงิน  429,240.- บาท 
                   2.เงินเดือนนายช่างโยธา                เป็นเงิน 240,480.-บาท 
          เงินประจำตำแหน่ง                               จำนวน  42,000.-บาท 
                   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง               
           ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       จำนวน  384,000.-บาท 
                     -ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ                     จำนวน  2  อัตรา ดงันี้ 
                      1เงินค่าตอบแทน.ผู้ช่วยช่างโยธา                   เป็นเงิน  209,760.-บาท 
                      2.เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       เป็นเงิน  174,240.-บาท 
                (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.2/ ว 138 ลว.30 ธ.ค.58) 
 
   งบดำเนินงาน                                                          รวม      285,000.-บาท 
   ค่าตอบแทน                                                               รวม       20,000.-บาท 
             ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                              จำนวน 10,000.-บาท 
                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้างให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบล    
        (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ ว 156 ลว.19 ก.ย.60)      
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              จำนวน  10,000.-บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
             (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ ว 4522 ลว.9 ส.ค.59) 
 
ค่าใช้สอย                                                                     รวม      230,000.-  บาท 
           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    จำนวน   200,000.-  บาท 
             -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ  
                    (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธค.59) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                   1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               จำนวน  10,000.- บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ 
                 (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค.61) 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                            จำนวน      20,000.-   บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ 
เก้าอ้ีฯลฯค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุต่างๆ 
                    (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.61) 
 
ค่าวัสดุ                                                                        รวม              35,000.-  บาท 
               วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ                                           จำนวน           10,000.- บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บัลลาร์ด สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายอากาศฯล 
                ค่าวัสดุก่อสร้าง                                               จำนวน           10,000.-  บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อระบายน้ำ ค้อน 
ตะปู สังกะสีจอบ เสียม อุปกรณ์ท่อต่างๆฯลฯ 
                 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  จำนวน           5,000.-  บาท 
                        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าสีโปสเตอร์ โฟม ฟิล์ม ผ้าสำหรับเขียนป้าย ป้ายไม้อัด ป้ายไวนิล ฯลฯ 
                 วัสดุคอมพิวเตอร์                                      จำนวน           10,000.- บาท 
                         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม เม้าส์ ผงหมึกสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
                 (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลว. 19 มี.ค.61) 
 
งบเงินอุดหนุน                                                         รวม           200,000.- บาท 
                เงินอุดหนุน                                             รวม           200,000.- บาท 
                เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
                          -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ  จำนวน  200,000.-บาท 
                  (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย 59 ) 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
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           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน                   รวม  150,000.-บาท      
งบดำเนินงาน                                                               รวม   140,000.-บาท      
ค่าใช้สอย                                                                      รวม   140,000.-บาท      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ             
               1.โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                            จำนวน 5,000.-บาท 
                -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมในการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ เพ่ือ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุประกอบการอบรมฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) (สำนักปลัด) 
               (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)   
               2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพฒันาท้องถิ่น   จำนวน  15,000.- บาท 
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นการจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระดาษ ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) (สำนักปลัด) 
             (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4.2/ ว 856 ลว.12 มี.ค. 53)    
              3.โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิด รู้ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร                                                                             จำนวน 15,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิด รู้ทัน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (รายละเอียดตามร่างโครงการ อบต.ทะเมนชัย) (กองสวัสดิการ) 
           (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)    
              4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ         จำนวน 30,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ           
(รายละเอียดตามร่างโครงการ อบต.ทะเมนชัย)  (กองสวัสดิการฯ) 
  (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)   
              5.โครงการสวนสมุนไพร     จำนวน  30,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวนสมุนไพร  (รายละเอียดตามร่างโครงการ อบต.ทะเมนชัย) 
(กองสวัสดิการฯ) 
              6.โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและการจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล     
จำนวน  30,000.-บาท 
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและ
การจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล  (รายละเอียดตามร่างโครงการ อบต.ทะเมนชัย) (กองสวัสดิการฯ) 
              7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงในครอบครัว 
จำนวน 15,000.-บาท 
               -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพ่ือป้องกันและยุติความ
รุนแรงในครอบครัว (รายละเอียดตามร่างโครงการ อบต.ทะเมนชัย) (กองสวัสดิการฯ) 
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(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559) 
 
งบเงินอุดหนุน                                                         รวม           10,000.- บาท 
           เงินอุดหนุน                                                  รวม           10,000.- บาท 
            เงนิอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
               1.เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์   จำนวน  10,000.-บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์          
                  (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560)  (สำนักปลัดฯ) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 304,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
                                   .แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        รวม     304,000.-บาท 
 งบดำเนินงาน                                                                รวม      284,000.-บาท                                    
 ค่าใช้สอย                                                                      รวม      284,000.-บาท    
        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
                1. โครงการถวายเทียนพรรษา                   จำนวน 2,000.-บาท 
                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563   
                (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลว.24 มค. 61)   
                2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ทะเมนชัยเกมส์”ประจำปี 2563 จำนวน 200,000-บาท 
                   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา“ทะเมนชัยเกมส์”ประจำปี 2563  เช่นค่าสถานที่
และสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559) 
                  3.โครงการประเพณีวันสงกรานต์                        จำนวน  2,000.-บาท   
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563  
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)   
                  4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)    จำนวน  80,000.-บาท 
                     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)    
                (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559)  
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 งบเงินอุดหนุน                                                                   รวม   20,000.-บาท 
 เงินอุดหนุน                                                                       รวม   20,000.-บาท 
                     เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์      
                        1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์       จำนวน 10,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563(ตาม
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง)    
                         2.เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ   จำนวน 10,000.-บาท 
                            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธีของอำเภอลำปลายมาศ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย 59 ) 
                          

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

                      แผนงานการเกษตร 
 

  งานส่งเสริมการเกษตร                                                      รวม    5,000.-บาท   
        งบดำเนินงาน                                                        รวม    5,000.-บาท 
             ค่าใช้สอย                                                       รวม    5,000.-บาท 
                รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 1.โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน                จำนวน 5,000.-บาท 
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน   เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าปรับพ้ืนที่ ค่าต้นไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
                 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลว.24 มค.61) 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,042,266.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
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                      แผนงานงบกลาง 
 

  งบกลาง                                                                    รวม    11,042,266.-บาท   
       1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม                            จำนวน        82,656.-บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หรือ
คนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
       (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59)    
       2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                 จำนวน   7,074,400.-บาท 
          -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 12 เดือน แยกเป็น 
          2.1 ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง 60-69 ปี คนละ 600.-บาท/เดอืน 
          2.2 ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง 70-79 ปี คนละ 700.-บาท/เดอืน 
          2.3 ผู้สูงอายุ  อายุระหว่าง 68-89 ปี คนละ 800.-บาท/เดือน 
          2.4 ผู้สูงอายุ  อายุ 90 ปี ขึ้นไป        คนละ 1,000.-บาท/เดือน 

 
       (ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)    
         3. เบี้ยยังชีพคนพิการ                                             จำนวน  3,460,000.-บาท 
            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยความพิการ ให้กับคนพิการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 800.-
บาท/เดือน   จำนวน 12 เดือน 
        (ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)    
  
          4.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                           จำนวน      90,000.-บาท 
             -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  คนละ 500.-บาท/เดือน   จำนวน 12 เดือน 
      (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59)    
        เงินสำรองจ่าย                                                      จำนวน      90,000.-บาท 
          1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้และหากไม่ดำเนินการ
โดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนของประชาชน 
           2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเหตุจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน เช่นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
           3.สำรองไว้เพ่ือเพ่ิมจ่ายในกิจการตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ 
           (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541) 
          รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                              
            1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ทะเมนชัย  จำนวน  60,000.-บาท 
             2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะ
เมนชัย เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ 
             (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561) 
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              3.เงินชว่ยพิเศษ                                                    จำนวน   10,000.-บาท   
              -เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
กฏหมาย  
             (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 ) 
             4.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จำนวน 175,210.-บาท 
               -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามอัตราที่กำหนดใน
อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับประจำปีโดยไม่รวมเงินอุดหนุน โดยที่องค์การบริหารบริหารส่วนตำบล
ประมาณการรายรับไว้ 17,479,000.-บาท 
              เหตุผล  เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ประธานฯ คณะผู้บริหารได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยประชุมสภาท้องถิ่น  
                                     พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะ
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ขอเชิญสมาชิกสภาฯได้
พิจารณา และอภิปรายได้ก่อนที่จะมีการลงมติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554 ข้อ 63  

ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน     เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันมีข้อสงสัยจึงขอสอบถามการตั้งประมาณการ
รายรับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ตามคำแถลงงบประมาณจะเห็นว่า มีความแตกต่างกัน 

                               มาก และคำแถลงงบประมาณประกอบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร มีความแตกต่าง 
                                    เช่นกัน และเห็นว่าเป็นการประมาณการจำนวนมากไปหรือไม่  
ประธานฯ                        เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัดฯ                             เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

สำหรับคำถาม หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ขอให้ดูเอกสารประกอบด้วยนะคะ  ก่อนอ่ืนขอ
อธิบายการตั้งประมาณการรายรับ/รายจ่ายในการจัดทำข้อบัญัติงบประมาณประจำปี
หรือเพ่ิมเติมใหน้ำรายรับจริง/จ่ายจริง จากปีท่ีล่วงมาเป็นฐานในการคำนวณ ฉะนั้นจาก 

                                    ที่ถามหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด การคำนวณปี 2563 ต้องเอารับจริงปี 2561 มาเป็นฐาน
ในการคำนวณ ซึ่งในปี 2561 รับจริง 12,690.-บาท เพราะฉนั้นในปี 2563 เราจึง
ประมาณการไว้ 15,000.-บาท ส่วนปี 2562 ประมาณการไว้ 120,000.-บาท ซึ่ง
ฐานในการคำนวณเราใช้ของปี 2560 ซึ่งในปี 2560 เราได้รับจริงจำนวนมาก แต่จาก
คำแถลงงบประมาณรับจริงปี 2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เราได้รับ  
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                                    33,013.-บาท ซึ่งห่างจากประมาณการ ปี 2562 จำนวนมาก ส่วนงบบุคลากร 
                                    สาเหตุที่ตั้งจ่ายไว้จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล  
                                    ลูกจ้างประจำและลูกจ้างตามภารกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี และการคำนวณนั้นต้องประมาณการ

ทั้งปีคือทั้ง 12 เดือนค่ะ 
ส.อบต.นนทกร ดวงทอง       เสนอควรเพิ่มงบประมาณในแผนงานการเกษตร เนื่องจากตั้งไว้จำนวนน้อย 
ประธานฯ                        ชี้แจงว่าในส่วนนี้จะมีข้ันตอนของการแปรญัตติ ซ่ึงสมาชิกสามารถแปรญัตติได้ 
ส.อบต.ปัญจพล แสนรัมย์      กรณีรับจริง กับจ่ายจริง ปี 2561 มีความแตกต่างกัน งบประมาณที่เหลือไปอยู่ส่วนใด 
ปลัดฯ                             ชี้แจงให้ทราบว่า งบประมาณท่ีเหลือตกเป็นเงินสะสม 
ส.อบต.ทวีศักดิ์ บุตดาวัน       เสนอค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยสามารถตั้งเพ่ิมขึ้นจาก 

5,000.-บาทได้หรือไม่ 
ปลัด ฯ                            ชี้แจงให้ทราบว่าการตั้งประมาณการรายรับจะต้องอ้างอิงจากกฎหมาย ระเบียบหรือ

ข้อบังคับตำบลเรื่องนั้นๆว่ากำหนดอัตราการจัดเก็บ การขออนุญาตและค่าธรรมเนียม
ไว้เท่าใด 

ส.อบต.สายทอง ชารีคาน      เสนอให้ตั้งอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเพิ่มข้ึน เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอ 
ประธานฯ                        ในส่วนนี้หากไม่เพียงพอ สามารถโอนเพ่ิมได้ 
ปลัดฯ                             ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากในปี 2563 ได้ตั้งจ่ายในส่วนของการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้รายจ่ายในส่วนอื่นๆ
ตั้งจ่ายไว้จำนวนน้อย ถ้าหากว่าไม่เพียงพอที่จะจ่ายสามารถโอนเพ่ิมได้ 

ส.อบต.นนทกร ดวงทอง       สอบถามค่าปรับการผิดสัญญา ว่าดำเนินการเช่นใด 
ปลัดฯ                             ชี้แจงให้ทราบว่ากรณีค่าปรับการผิดสัญญานั้นจะทำการปรับตามจำนวนเงินที่ผิดสัญญา

ก่อน จึงจะเบิกจ่ายจำนวนที่เหลือให้คู่สัญญา 
ประธานฯ                        สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม                         ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
ประธานฯ                        เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย และท่ีประชุมก็ได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียดมาพอสมควร

แล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นการรับหลักการ 
ที่ประชุม                          มีมติ        รับหลักการ        จำนวน   17   เสียง 
                                                   ไม่รับหลักการ    จำนวน     0   เสียง 
                                                   งดออกเสียง      จำนวน     1   เสียง 
ประธานฯ                        เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
                                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอน                                      
                                          1.ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเท่าใด (จำนวน 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน) 
                                      ข้อ 103 (1) 
                                          2.เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                          3.กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                    ทั้งนี้ต้องกำหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
                                    ตามข้อ 45 วรรค 3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                                    สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ดำเนินการ 
                                    เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ โดยเลือกครั้งละ 1 ตำแหน่ง ข้อ 12,103,107 
                                    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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                                    จึงขอให้ที่ประชุมหารือเพ่ือลงมติ ดังนี้ 
1.การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเท่าใด ขอเชิญที่ประชุมเสนอ 

ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน     เสนอ จำนวน  3  คน  
                                    ผู้รับรอง         1.ส.อบต.วิชาญ  เพ็งพระจันทร์ 
                                                       2.สอบต.สรอ้ย  อินทะเว 
ประธานฯ                        สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ส.อบต.นนทกร ดวงทอง       เสนอ จำนวน 5 คน 
                                    ผู้รับรอง         1.ส.อบต.สนั่น  แซมรัมย์ 
                                                       2.สอบต.ปัญจพล แสนรัมย์ 
ประธานฯ                        สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ 
ทีป่ระชุม                         ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ                        เมื่อไม่ผู้ใดเสนอ จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                    จำนวน 3 คน  หรือจำนวน 5 คน 
ทีป่ระชุม                         มีมติ   เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  5  คน ดังนี้  
                                                         เห็นชอบ        จำนวน  17   เสียง 
                                                         ไม่เห็นชอบ     จำนวน    0   เสียง 
                                                         งดออกเสียง    จำนวน    1   เสียง 
ประธานฯ                         ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อที่ละตำแหน่ง

หรือที่ละคน ดังนี้ 
                                     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ส.อบต.สนั่น แซมรัมย์           เสนอ        ส.อบต.ปัญจพล  แสนรัมย์  
                                     ผู้รับรอง      1.สอบต.นนทกร  ดวงทอง            
                                                     2.ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน      
ประธานฯ                          มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                           ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ                          เมื่อไม่มีผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ ส.อบต.ปัญจพล แสนรัมย์  
                                     ต่อไปขอเชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ส.อบต.ไสว  คะโลรัมย์            เสนอ      ส.อบต.นนทกร ดวงทอง 
                                       ผู้รับรอง      1.ส.อบต.วิชาญ  เพ็งพระจันทร์ 
                                                       2.ส.อบต.วิภาวรรณ  วันจันทร์ 
ประธานฯ                          มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                           ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ                          เมื่อไม่มีผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ ส.อบต.นนทกร ดวงทอง 
                                    ต่อไปขอเชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ส.อบต.สร้อย อินทะเว           เสนอ ส.อบต.สนั่น  แซมรัมย์ 
                                      ผู้รับรอง        1.ส.อบต.ดี  แซกรัมย์ 
                                                        2.ส.อบต.สมศักดิ์  เมืองแพน 
ประธานฯ                           มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                           ไม่มีผู้เสนอ 
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ประธานฯ                          เมือ่ไม่มีผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ ส.อบต.สนั่น  แซมรัมย์  
                                    ต่อไปขอเชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
ส.อบต.จำนงค์ ทราบรัมย์        เสนอ ส.อบต.กองเงิน พุ่มพวง 
                                      ผู้รับรอง       1.ส.อบต.สมบัติ ทราบรัมย์ 
                                                        2.ส.อบต.วชิัย  เซิกรัมย์ 
ประธานฯ                          มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                           ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ                          เมื่อไม่มีผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 คือ ส.อบต.กองเงิน  พุมพวง  
                                    ต่อไปขอเชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
ส.อบต.ปัญจพล  แสรัมย์        เสนอ ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน 
                                      ผู้รับรอง       1.ส.อบต.สุทิพย์ กุตาวัน 
                                                        2.ส.อบต.ไพรินทร์ ชินรัมย์ 
ประธานฯ                          มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                           ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานฯ                          เมื่อไม่มีผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 คือ ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน  
                                      การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติสิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 5 คน  
                                      ประกอบด้วย 
                                        1. สอบต.ปัญจพล  แสนรัมย์ 
                                        2. สอบต.นนทกร  ดวงทอง 
                                        3 ส.อบต.สนั่น แซมรัมย์ 
                                        4. ส.อบต.กองเงิน พุ่มพวง 
                                        5. ส.อบต.สายทอง ชารีคาน  
                                    หลังจากเลิกประชุมแล้วขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 คน ไปพบเลขานุการสภาฯ

เพ่ือนัดประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติและเลือกประธาน/กรรมการ/เลขานุการฯ ต่อไป 
                                    ลำดับ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอรับคำแปรญัตติ  
                                   และระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ 
ที่ประชุม                          มีมติกำหนดระยะเวลาเสนอรับคำแปรญัตติ ในวันที่ 14,15 และวันที่ 16 สิงหาคม 
                                     2562 ตั้งแต ่เวลา 08.30-16.30น. และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ  
                                     ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. ณ.ห้องประชุมสภา 
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
ประธานฯ                         เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและ 
                                     ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติแล้ว ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
                                     และหากสมาชิกผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการ 
                                     แปรญัตติตามแบบที่กำหนด ในวัน เวลาและสถานที่กำหนดข้างต้น  
                                     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
                                     และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภา 
                                      ท้องถิ่นรายงาน นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่ามีการแก้ไขหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน 
                                      ตอนหรือข้อใดบา้ง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ 
                                      แปรญัตตินั้นเป็นประการใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
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                                      เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปร 
                                      ญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม 
                                      ประชุมสภาฯ ด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ 
                                      รายงานนั้น 
ที่ประชุม                           รับทราบ 
ประธานฯ                          แจ้งการประชุมวาระที ่2 ขั้นแปรญัตติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ซึ่งทาง

เลขานุการสภาฯจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปอีกครั้ง 
ระเบียบวาระท่ี  5                เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานฯ                           เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีการลงมติ จึงขอเชิญที่ประชุมได้หารือ  
                                       สอบถามหรือเสนอเรื่องราวต่างๆได้ 
ส.อบต.นนทกร ดวงทอง          เสนอของบประมาณเพ่ือทำท่อระบายน้ำบริเวณบ้านเลขาชัยศิลย์ มีศรี เนื่องจาก 
                                       บริเวณดังกล่าวเมื่อฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำเพราะเจ้าของที่ 
                                       บริเวณนั้นทำการถมดิน จึงปิดทางน้ำไหล 
ประธานฯ                           เชิญนายกฯพูดคุยและชี้แจงรายละเอียด 
นายกฯ                              ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทีร่ับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                       ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 และชี้แจงว่าถนนบริเวณดังกล่าวเดิมน้ำไหลผ่านได้  
                                       แต่เนื่องมีการถมดิน จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว การแก้ไขต้องวางท่อเพ่ือระบายน้ำ 
                                       ให้ไหลไปยังที่นาบริเวณนั้น โครงการนี้ได้บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วน 
                                       ตำบลแล้ว 
ส.อบต.วิชาญ เพ็งพระจันทร์     แจ้งกรณีถังน้ำประปา หมูที่ 17 ชำรุด รั่วซึม จึงขอให้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกได้ 
                                       ไปตรวจสอบ หรือแจ้งผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมให้ด้วย 
นายกฯ                              จะได้มอบหมายให้กองช่างออกไปตรวจเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป  
                                       และต้องตรวจว่าหมดระยะเวลาประกันหรือไม่ 
ส.อบต.สร้อย อินทะเว             เสนอของบประมาณวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายวิชาญ แอดไธสง เนื่องจากมีน้ำ 
                                       ท่วมขังบริเวณดังกล่าว ชาวบ้านมีความกังวลกลัวว่ารั้วบ้านจะพัง 
ประธานฯ                           สอบถามว่ามีบรรจุไว้ในแผนปีใดหรือไม่ หากมีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ส.อบต.สร้อย อินทะเว            แจ้งว่าบรรจุไว้ในแผน ปี 2564  
ประธานฯ                           หากเป็นเช่นนั้น ก็สามารถเปลี่ยน ปี พ.ศ.ได้ ขอให้เช็ครายละเอียดกับทาง 
                                       นักวิเคราะห์ฯก่อน 
ส.อบต.สนั่น แซมรัมย์             แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานที่บ้านบุตาริดแล้ว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปดูหน้างานด้วย                                  
ส.อบต.ปัญจพล แสนรัมย์         เสนอต่อที่ประชุมดูแล ถนนที่ชำรุด  ดูแลไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกสองข้างทาง  
                                       บางต้นตาย กระถางแตก ปัญหาภัยแล้ง และการจัดหาพันธุ์ข้าว 
ประธานฯ                           สำหรับเรื่องต้นไม้รองปลัดฯเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ส่วนเรื่องอ่ืนๆรับไว้พิจารณา 
                                       ดำเนินการที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด 
ส.อบต.ไสว คะโลรัมย์              เสนอเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากหมู่ที่ 8 ประสบปัญหาหนัก น้ำบาดาลที่ใช้ทำระบบ 
                                        ประปาหมู่บ้านน้ำเริ่มไม่ไหล จงึอยากให้แก้ไขปัญหานี้ 
ประธานฯ                            เรื่องนี้เสนอคณะผู้บริหารเพ่ือแก้ไขต่อไป 
ผอ.กองช่าง                          แจ้งการสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

1.ที่สาธารณะ สระโก หมู่ที่ 4  ที่ข้างเคียงยื่นเอกสารค้าง หนังสือสำคัญที่หลวง 
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                                        ทับซ้อน 
                                              2.ที่สาธารณะหนองโดน  หลักเขตครบ ไม่มีทับซ้อน 
                                              3.ทีบ่้านหนองบัว หมู่ที่ 9 กรณีท่ีนายสา บุญโท ที่ข้างเคียงรับรองเขตไม่ครบ 
                                         ตรวจสอบแล้วเป็นทางสาธารณะ 
ที่ประชุม                               รับทราบ 
ประธานฯ                              สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                               ไม่มีผู้สอบถาม 
ประธานฯ                            กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

 
                                          

                               ฯลฯ                                                        ฯลฯ 
                                            เลิกประชุม  เวลา 12.30    น. 
 

        (ลงชื่อ)        ชดาภา   สุดสายเนตร     บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวชดาภา   สุดสายเนตร)  
                                                                  เลขานุการสภาฯ 
 
         (ลงชื่อ)        แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์    ดำเนินการประชุม 
                     (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
                                                                      ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 




