
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เงินสมทบกองทนุ

ประกันสังคม
เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ
กองทนุประกันสังคม

130,000     ทต.ทะเมนชัย กองคลัง

๒ เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ
กองทนุเงินทดแทน

๕,๐๐๐ ทต.ทะเมนชัย งานพัฒนาชุมชน 
ส านกัปลัดฯ

๓ เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ
กิจการประปาใหส้ามารถ
ด าเนนิงานบริการประชาชน
ได้อย่างต่อเนือ่งกรณีฉุกเฉิน
และกรณีไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าบริการได้ตามประมาณ
การ

๒๐๐,๐๐๐ กิจการประปา กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
งานงบกลาง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
18 ตุลาคม 2554

๖,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ทะเมนชัย งานพัฒนาชุมชน 
ส านกัปลัดฯ

๕ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการใหก้ับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการของ
องค์กรปกครองส่งนทอ้งถิน่
 พ.ศ.2559 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2557

๓,๖๐๐,๐๐๐ ทต.ทะเมนชัย งานพัฒนาชุมชน 
ส านกัปลัดฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
18 ตุลาคม 2554

๗๘,๐๐๐ ทต.ทะเมนชัย งานพัฒนาชุมชน 
ส านกัปลัดฯ

๗ เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
เกิดขึน้หรือจ าเปน็เร่งด่วน
ตามความเหมาะสม

๑๐๐,๐๐๐ ทต.ทะเมนชัย กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘ เงินบ ารุงสันนบิาต

เทศบาลแหง่ประเทศไทย
เพื่อจ่ายเปน็เงินบ ารุง
สันนบิาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เกีย่วกับค่า
บ ารุงสมาคม พ.ศ.2555

๓๗,๐๐๐ สมาคมสันนบิาต
เทศบาลแหง่
ประเทศไทย

กองคลัง

๙ เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ้งถิน่หรือพื้นที่

เพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานและบริหาร
จัดการกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

๑๗๙,๐๐๐ กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพฯ

กองสาธารณสุขฯ

๑๐ เงินสมทบกองทนุ
บ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ
กองทนุบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่อัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรรับไม่รวมเงินอุดหนนุ
ทกุประเภท

๔๗๒,๔๑๙ กองทนุบ าเหนจ็
บ านาญ

ข้าราชการส่วน
ทอ้งถิน่ (กบท.)

กองคลัง

35

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ านาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพผุ้รับบ านาญของ
เทศบาลตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญของข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2522 ฯ

๘,๘๐๐ ทต.ทะเมนชัย ส านกัปลัดฯ

36

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งานงบกลาง


