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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลทามวง
อา ภอ ลภูมิ จัง วัดรอย อ็ด
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,200,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,417,035 บาท

รวม

11,417,035 บาท

รวม

11,417,035 บาท

จานวน

150,000 บาท

งิน มทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

8,500 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุน งินทดแทน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จานวน

8,469,600 บาท

จานวน

1,908,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุนประกัน ังคมของ
พนักงานจาง

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่มีคุณ มบัติครบถวนและไดขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ย
ยังชีพของ ทศบาลตาบลทามวงแลว ในอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน
แบบขั้นบันได า รับผู ูงอายุ จานวน 12 ดือน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 116)
บี้ยยังชีพความพิการ
- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพคนพิการของ ทศบาลตาบล
ทามวง ที่มี ิทธิตาม ลัก กณฑที่กา นดที่ไดแ ดง
ความจานง โดยการขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ย
ความพิการ จานวน 12 ดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 116)
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บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

48,000 บาท

จานวน

132,845 บาท

คาบารุง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

จานวน

22,830 บาท

- พื่อจาย ป็นคาคาบารุง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

จานวน

547,260 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผูป่วย อด ใ กับผูป่วย อด
ที่แพทยไดรับรองและทาการวินิจฉัยแลวและมีความ ป็นอยูยาก
จน รือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล
ไม ามารถประกอบอาชีพ ลี้ยงตน องได (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 116)
งิน ารองจาย
- พื่อจายในกรณีจา ป็น รือบรร ทาความ ดือดรอน
ของประชาชนที่ไม ามารถคาดการณไวลวง นา
กรณีจา ป็น รงดวนจาก าธารณภัยและภัยอื่น ๆ
รายจายตามขอผูกพัน

- พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วน
ทองถิ่นรอยละ 3 ซึ่งคานวณจากประมาณการรายรับตาม
ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี โดยไมตองนารายรับ
ประ ภพันธบัตร งินกู งินที่มีผูอุทิศใ และ งินอุด นุนมารวม
คานวณ
งิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชนตาบลทามวง
- พื่อจาย ป็น งิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน
ตาบลทามวง
งิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพระดับทองถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพ
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,612,660 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,199,160 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองคกรปกครอง วนทองถิ่น
1. งิน ดือนนายก ทศมนตรี ดือนละ 27,600 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 331,200 บาท
2. งิน ดือนรองนายก ทศมนตรี 2 ตาแ นง
ดือนละ 15,180 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 364,320 บาท
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก
1. งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก ทศมนตรี
ดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 48,000 บาท
2. งินคาตอบแทนประจาตาแ นงรองนายก ทศมนตรี
2 ตาแ นง ดือนละ 3,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 72,000 บาท
คาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
1. งินคาตอบแทนพิ ศษนายก ทศมนตรี
ดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 48,000 บาท
2. งินคาตอบแทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรี
จานวน 2 ตาแ นง ดือนละ 3,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 72,000 บาท
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คาตอบแทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องคการบริ าร วนตาบล

จานวน

198,720 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิก ภา/ ลขานุการ ภา
จานวน
องคกรปกครอง วนทองถิ่น

1,490,400 บาท

1. งินคาตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
ดือนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 115,920 บาท
2. งินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
ดือนละ 6,900 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 82,800 บาท

1. งินคาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล
ดือนละ 15,180 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 182,160 บาท
2. งินคาตอบแทนรองประธาน ทศบาล
ดือนละ 12,420 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 149,040 บาท
3. งินคาตอบแทน มาชิก ภา ทศบาล 10 ตาแ นง
ดือนละ 9,660 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,159,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปีและ งินปรับปรุง ดือนประจาปี
ของพนักงาน ทศบาล จานวน 8 ตาแ นง
1. ปลัด ทศบาล ตั้งไว 539,160 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 529,560 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 9,600 บาท
2. รองปลัด ทศบาล ตั้งไว 435,720 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 429,240 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,480 บาท
3. ัว นา านักปลัด ตั้งไว 389,400 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 382,560 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,840 บาท
4. ัว นาฝ่ายอานวยการ ตั้งไว 376,080 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 369,480 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,600 บาท
5. ัว นาฝ่ายปกครอง ตั้งไว 416,160 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 409,320 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,840 บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล ตั้งไว 422,640 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 416,160 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,480 บาท
7. นักจัดการงานทั่วไป ตั้งไว 389,400 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 382,560 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,840 บาท
8. จาพนักงานธุรการ ตั้งไว 280,440 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 275,040 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 5,400 บาท

รวม

4,574,520 บาท

จานวน

3,249,000 บาท

นา : 6/49

วันที่พิมพ : 5/10/2564 09:29:08

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

จานวน

84,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
1. คาตอบแทนราย ดือน นักบริ ารงาน ทศบาล
ปลัด ทศบาล ดือนละ 7,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
งินประจาตาแ นง
1. ปลัด ทศบาล ดือนละ 7,000 บาท
ป็น งิน 84,000 บาท
2. รองปลัด ทศบาล ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
3. ัว นา านักปลัด ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
4. ัว นาฝ่ายอานวยการ ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
5. ัว นาฝ่ายปกครอง ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท

นา : 7/49

วันที่พิมพ : 5/10/2564 09:29:08

คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

1,001,520 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

2,391,000 บาท

รวม

301,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งไว 677,520 บาท
1. ผูชวย จา นาที่ธุรการ ดือนละ 13,900 บาท
ป็น งิน 166,800 บาท
2. พนักงานขับรถยนต ดือนละ 14,500 บาท
ป็น งิน 174,000 บาท
3. คนครัว ดือนละ 14,550 บาท ป็น งิน 174,600 บาท
4. ผูชวย จา นาที่ประชา ัมพันธ ดือนละ 13,510 บาท
ป็น งิน 162,120 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
ตั้งไว 324,000 บาท
1. พนักงานขับรถยนต ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน 108,000
บาท
2. นักการ ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน 108,000 บาท
3. คนงานทั่วไป ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน 108,000 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว 36,000 บาท
1. พนักงานขับรถยนต ดือนละ 1,000 บาท
ป็น งิน 12,000 บาท
2. นักการ ดือนละ 1,000 บาท ป็น งิน 12,000 บาท
3. คนงานทั่วไป ดือนละ 1,000 บาท
ป็น งิน 12,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา บี้ยประชุม
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
ภา ทศบาล
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
คา ชาบาน

จานวน

216,000 บาท

งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ แก ขาราชการ
พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจา
งินชวย ลือการศึกษาบุตรผูบริ ารทองถิ่น

จานวน

25,000 บาท

รวม

637,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาจาง มาจัดทาป้ายโฆษณาประชา ัมพันธ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาจัดทาป้ายโฆษณาประชา ัมพันธและ
ป้ายรณรงคตาง ๆ
คาจาง มาถาย อก าร ย็บ ลม

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาล ซึ่ง ป็น
ผูมี ิทธิ บิกคา ชาบาน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ แกผูบริ าร
ทองถิ่น/นายก ทศมนตรี
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อ ป็นคาจาง มาโฆษณาและ ผยแพร
คา นัง ือพิมพ คาจัดทาวาร าร รายงานการปฏิบัติราชการ
ประจาปี รือ ิ่งพิมพ ตาง ๆ

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาถาย อก าร ย็บ ลม
ขาปก นัง ือ วาร ารแผนพัฒนาทองถิ่น ทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปีและอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ
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คาจาง มาบริการ

จานวน

282,000 บาท

คา ชา ครื่องถาย อก าร

จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ชา ครื่องถาย อก าร
คา ชา ครื่องปริ้น ตอร

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ชา ครื่องปริ้น ตอร
คา ชา ว็ปไซด ทศบาลตาบลทามวง

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชา ว็บไซต ทศบาลตาบลทามวง
คาธรรม นียมในการ ชาที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- คาจาง มาดูแลปรับปรุงภูมิทัศนและรักษา
ความ ะอาดของ ทศบาล 1 คน ดือนละ 8,000 บาท
12 ดือน ป็น งิน 96,000 บาท
- คาจาง มาบริการทาความ ะอาด ทศบาลตาบลทามวง
2 คน คนละ 7,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน168,000 บาท
- คาจาง มาบริการทาความ ะอาดตลาดชุมชน 1 คน
คนละ 1,500 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 18,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการ ชาที่ดิน รือรังวัดที่ดินและคา
ธรรม นียมตาง ๆ
รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- พื่อจาย ป็นคารับรอง รือ ลี้ยงรับรอง บุคคล คณะบุคคลที่มา
ยี่ยมชม ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนการประชุม ภา
ทศบาล คณะกรรมการ ภา ทศบาลและการประชุมกับ นวยงาน
ของรัฐ
รัฐวิ า กิจ และองคกร อกชน ตั้งไว 15,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายในการจัดงานวัน ทศบาล
ตั้งไว 5,000 บาท
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนในการฝึกอบรมประชุม
รือ ัมมนาอื่นๆในราชการของพนักงาน ทศบาล พนักงานจาง
3โครงการพัฒนา พิ่มพูนประ ิทธิภาพบุคลากรของ ทศบาล
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการอบรม พื่อพัฒนา พิ่มพูน
ประ ิทธิภาพของบุคลากร ทศบาล ผูบริ าร มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 122)
4.คาพวงมาลา ชอดอกไม กระ ชาดอกไม พวงมาลัย

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม กระ ชาดอกไม พวง
มาลัย ธงชาติ ธงตรา ัญญาลักษณ ผาประดับ า รับวัน าคัญ
ตาง ๆ ตามวาระและโอกา ที่มีความ าคัญ
คาใชจายในการ ลือกตั้ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก คาพา นะ และคาใชจาย
อื่นที่จา ป็นในการ ดินทางไปราชการของผูบริ าร มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง
2.คาลงทะ บียนฝึกอบรม

- พื่อ ป็นคาใชจายในการ ลือกตั้งทองถิ่น (กรณียุบ ภาแทน
ตาแ นงที่วางและกรณีที่คณะกรรมการ ลือกตั้ง ั่งใ มีการ ลือก
ตั้งใ ม) และการประชา ัมพันธ การณรงค รือการใ ขอมูล
ขาว ารแกประชาชนในการ ลือกตั้ง มาชิก ภาผูแทนราษฎร
รือ มาชิกวุฒิ ภา
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 106)
คาปรับปรุง องศูนยขอมูลขาว าร ทศบาลตาบลทามวง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินการปรับปรุง องศูนยขอมูล
ขาว าร ทศบาลตาบลทามวง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 106)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ านักงานไวใชใน านักงาน
แยก ป็น1.วั ดุคงทน ชน ครื่องคิด ลข ครื่อง
จาะ-กระดาษ กรรไกร กาอี้พลา ติก ไมบรรทัด ล็ก ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ใบอนุญาตตาง ๆ ใบ ร็จรับ งิน กระดาษ
ปากกา น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บพระดาษ น้าดื่มใน านักงาน
ทศบาล ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้า แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชนไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ครื่องประจุไฟ ครื่องวัดกระแ ไฟฟ้า ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟิว ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บรก กอร ฯลฯ
3.วั ดุอุปกรณและอะไ ล ชน แผงวงจร แผงบังคับ
ทางไฟฯ บัลลา ต ายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ แยก ป็น
1.วั ดุคงทน ชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ ลื่อน คีม
ล็อก กระจกโคงมน กรวยจราจร ฯลฯ
2.วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ยางรถยนต น้ามัน บรก น็อตและ
กรู ายไมล พลา ฟิลมกรองแ งฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิงและ
ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอลื่น
ครื่องยนต ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,053,000 บาท

จานวน

960,000 บาท

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้าประปา
คาบริการโทรศัพท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

62,000 บาท

รวม

12,500 บาท

รวม

12,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคากระแ ไฟฟ้า านักงาน ทศบาล
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก คากระแ ไฟฟ้าผลิตน้าประปา
คากระแ ไฟฟ้า วน กิน

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท านักงาน คาโทร ารและอื่น ๆ
คาบริการไปรษณีย
คาบริการไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนไปรษณีย
ธนาณัติ อากรแ ตมป์ ฯลฯ คาบริการ ื่อ ารและ

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาบริการอิน ตอร น็ต
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อ กาอี้ทางานแบบมีลอ มุนปรับระดับได
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ทางานแบบมีลอ มุนปรับระดับ
ได จานวน 1 ตัว ตัวละ 2,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)
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คาจัดซื้อตู ล็ก

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

477,520 บาท

รวม

402,720 บาท

รวม

402,720 บาท

จานวน

402,720 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ชอง ขนาดตูแบง
ป็น 4 ชั้น แตละชั้นมีแผน ล็กกั้น ป็นชองๆ จานวน 10 ชอง
แตละชองวางแฟ้ม นา 3 นิ้ว จานวน 2 ลัง ป็น งิน 10,000
บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)

งินอุด นุนองคกรปกครอง วนทองถิ่น
อุด นุนองคการบริ าร วนตาบลบึง กลือ
- อุด นุนองคการบริ าร วนตาบลบึง กลือ
พื่อดา นินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย ลือประชาชน
ขององคกรปกครอง วนทองถิ่นอา ภอ ลภูมิ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 106)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปีและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนักงาน ทศบาล 1 ตาแ นง
1. นักวิ คราะ นโยบายและแผน ตั้งไว 402,720 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 396,000 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,720 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

74,800 บาท

รวม

64,800 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

4,800 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาล ซึ่ง ป็น
ผูมี ิทธิ บิกคา ชาบานตามระ บียบกระทรวงม าดไทย

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
- พื่อจาย ป็นคาชวย ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการประชาคม พื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการประชาคม พื่อทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 105)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

3,468,580 บาท

รวม

2,621,880 บาท

รวม

2,621,880 บาท

จานวน

1,989,840 บาท

จานวน

60,000 บาท

1. ผูอานวยการกองคลัง ตั้งไว 514,680 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 506,520 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 8,160 บาท
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง ตั้งไว 336,360 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 329,760 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,600 บาท
3. นักวิชาการการ งินและบัญชี ตั้งไว 382,560 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 376,080 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,480 บาท
4. นักวิชาการคลัง ตั้งไว 360,240 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 354,840 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 5,400 บาท
5. นักวิชาการจัด ก็บรายได ตั้งไว 396,000 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 389,400 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,600 บาท

งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ แกพนักงาน 2 ตาแ นง
1. ผูอานวยการกองคลัง ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง ดือนละ1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

548,040 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม

730,000 บาท

รวม

112,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
คา ชาบาน
จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จานวน 2 อัตรา
1. ผูชวย จาพนักงานการ งินและบัญชี
ดือนละ 14,240 บาท ป็น งิน 170,880 บาท
2. ผูชวย จา นาที่จัด ก็บรายได ดือนละ 13,430 บาท
ป็น งิน 161,160 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จานวน 2 อัตรา
1.คนงานทั่วไป ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน108,000 บาท
2.คนงานทั่วไป ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน108,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนักงานจางทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
1. คนงานทั่วไป ดือนละ 1,000 บาท
ป็น งิน 12,000 บาท
2. คนงานทั่วไป ดือนละ 1,000 บาท
ป็น งิน 12,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาล ซึ่ง ป็น
ผูมี ิทธิ บิกคา ชาบาน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงาน ทศบาล

จานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

428,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

1.คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จา ป็นในการ ดินทางราชการ ฝึกอบรม รือการ ัมมนา
ของพนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง
2.คาลงทะ บียนอบรม

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทั่วไปจานวน 2 คน
คน ๆ ละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 168,000 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนใน
การฝึกอบรม ประชุม รือ ัมมนาอื่น ๆ ในราชการของ
พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง
3.โครงการ พิ่มประ ิทธิภาพและพัฒนาการจัด ก็บรายได
- พื่อ ป็นคาใชจายในการอบรมใ ความรู กี่ยวกับภาษี
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ราง
พ.ศ.2562 ประจาปีภาษี 2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 125)
โครงการ ารวจขอมูลภาค นาม
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการ ารวจขอมูลภาค
นาม พื่อจัดทาบัญชีรายการที่ดินและ ิ่งปลูก ราง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ราง
พ.ศ.2562 ประจาปีภาษี 2565
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรักษาและซอมแซมทรัพย ินของ ทศบาล
ตาบลทามวงใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ในกรณี ป็นการจาง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ านักงานไวใชใน านักงาน
แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชน ครื่องคิด ลข ครื่อง จาะ
กระดาษ กรรไกร กาอี้พลา ติก ไมบรรทัด ล็ก ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ใบอนุญาตตางๆ ใบ ร็จ
รับ งิน กระดาษ ปากกา น้ายาลบคาผิด ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่ม
ใน านักงาน ทศบาล ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ พื่อใชใน
งานบานงานครัว แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชน แกว ถวย จาน ถังขยะ
กระติกน้ารอน มีด ชอน ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน แปรง ไมกวาด น้ายาถูพื้น ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร แยก ป็น
1.วั ดุคงทน ชน ขาตั้งกลองขาตั้ง ขียนภาพ
กระ ป๋าใ กลองถายรูป ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน พูกัน ี กระดาษ ขียนโป ตอร ฟิลม
รูป ี รือขาวดาที่ไดอัดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

116,700 บาท

รวม

116,700 บาท

จานวน

2,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร
1. วั ดุคงทน ชน แผน รือจานบันทึกขอมูล
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุปกรณบันทึกขอมูล
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึก า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร กระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
3. วั ดุอุปกรณประกอบและอะไ ล ชน แป้นพิมพ
มนบอรด มา ครื่องกระจาย ัญญาณแผนวงจรอิ ล็กทรอนิก
ครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อ กาอี้ทางานแบบมีลอ มุนปรับระดับได
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ทางานแบบมีลอ มุนปรับระดับ
ได จานวน 1 ตัว ป็น งิน 2,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ านักงบ
ประมาณ ประจาปี 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)
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คาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ จานวน 2 ครื่องราคา
ครื่องละ 46,100 บาท ป็น งิน 92,200 ตามคุณลักษณะดังนี้
1. ครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ากวา 36,000 บีที่ยู
2. ราคาที่กา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความ ย็น
ขนาดไม กิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอากาศที่ประกอบ า ร็จรูปทั้งชุดทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความรอนจากโรงงาน
ดียวกัน
5. มีความ นวง วลาการทางานของคอม พร ซอร
6. การจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3)
นอก นือจากการพิจารณาดานราคาแลว พื่อ ป็นการประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER) ูงกวา
7.การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยก วน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ วิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาว
ไม กิน 15 มตร
8. คาติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแ ดงคาติดตั้งแยกจากราคา ครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ากวา 40,000 บีที่ยู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ากวา 42,000 บีที่ยู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีที่ยู 3,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ านักงบประมาณ
ประจาปี 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 136)

จานวน

92,200 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิก
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ก
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล
ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
ลัก (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดีกวาดังนี้
1) ในกรณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลดานกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน รือ
2) ในกรณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MBตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ ามารถในการ
ประมวลผล ูง
- มี นวยความจา ลัก(RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูลชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 ธฺ รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอยกวา 1,366x768 pixel
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
ตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร

จานวน

22,000 บาท
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ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

386,040 บาท

รวม

371,040 บาท

รวม

371,040 บาท

จานวน

210,840 บาท

จานวน

160,200 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
พนักงาน ทศบาล จานวน 1 ตาแ นง
1. จาพนักงานป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ตั้งไว 210,840 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 207,240 บาท
- งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 3,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จานวน 1 ตาแ นง
1. ผูชวย จา นาที่ป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ดือนละ 13,350 บาท ป็น งิน 160,200 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแกองคกรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนทองถิ่น อปพร.ตาบลทามวง
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ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก คาพา นะในการ ดินทาง
ไปราชการของพนักงาน ทศบาลพนักงานจางและ มาชิกอปพร.
คาลงทะ บียนฝึกอบรม

จานวน

5,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ตุในชวง ทศกาล จานวน

40,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนในการฝึก
อบรม ประชุม รือ ัมมนาอื่น ๆ ในราชการของพนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินงานโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การป้องกันและลดอุบัติ ตุในชวง ทศกาลปีใ มและ ทศกาล
งกรานต (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 107)
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดวั ดุยานพา นะและขน ง แยก ป็น
วั ดุคงทน ชน ไขควง ประแจ กระจกโคงมน กระจกนูน ล็อก
พวงมาลัย กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผนชะลอความ ร็ว ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง แยก ป็น
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ พลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

1,384,880 บาท

รวม

1,241,280 บาท

รวม

1,241,280 บาท

จานวน

677,280 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

143,600 บาท

รวม

9,600 บาท

จานวน

9,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปีและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 อัตรา
1. งิน ดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว 677,280 บาท
- งิน ดือนประจาปี 677,280 บาท
งินวิทยฐานะ
- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะแกครูผูดูแล ด็ก ครู คศ.2
จานวน 2 อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 84,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
1. ผูดูแล ด็ก ล็ก 4 อัตรา ดือนละ 9,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 432,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
1. ผูดูแล ด็ก ล็กจานวน 4 อัตรา ดือนละ 1,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 48,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ แก
พนักงาน ทศบาล
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ค่าใช้สอย

รวม

134,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน
ทศบาล ครูศูนยพัฒนา ด็ก ล็กและพนักงานจาง
คาลงทะ บียนฝึกอบรม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนในการฝึก
อบรม ประชุม รือ ัมมนาอื่น ๆ ในราชการของพนักงาน ทศบาล
และพนักงานจาง
โครงการจัดงานวัน ด็กแ งชาติ
จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการทั่วไป
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทั่วไป จานวน 1 คน
7,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อ ป็นคาใชจายในการจัดงานวัน ด็กแ งชาติ
ประจาปี 2565(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 98)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,869,845 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,002,245 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

494,450 บาท

จานวน

494,450 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการ นับ นุนคาใชจายการบริ าร ถานศึกษา
1. คาอา ารกลางวันใ แก ด็กศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
จานวน 62 คน คนละ 21 บาทจานวน 245 วัน
ป็น งิน 318,990 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบาน นอง ิม จานวน 19 คน
ป็น งิน 97,755 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบานทามวง จานวน 19 คน
ป็น งิน 97,755 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบานนากระตึบจานวน 24 คน
ป็น งิน 123,480 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 103)
2. คาจัดการ รียนการ อน ตั้งไว 105,400 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัดการ รียนการ อน ื่อการ รียน
การ อน จัด รรตามจานวน ด็ก ล็กอัตรา
คนละ 1,700 บาทตอปี จานวน 62 คน
3. คา นัง ือ รียน ตั้งไว 12,400 บาท
- พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน จัด รรตามจานวน ด็ก ล็กอัตรา
คนละ 200 บาทตอปี จานวน 62 คน
4. คาอุปกรณการ รียน ตั้งไว 12,400 บาท
- พื่อจาย ป็นคาอุปกรณการ รียน จัด รรตามจานวน ด็ก ล็ก
อัตราคนละ 200 บาทตอปี จานวน 62 คน
5. คา ครื่องแบบนัก รียน ตั้งไว 18,600 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนัก รียน จัด รรตามจานวน ด็ก ล็ก
อัตราคนละ 300 บาทตอปี จานวน 62 คน
6. คากิจกรรมพัฒนาผู รียน ตั้งไว 26,660 บาท
- พื่อจาย ป็นคากิจกรรมพัฒนาผู รียน
จัด รรตามจานวน ด็ก ล็กอัตราคนละ 430 บาท
ตอปี จานวน 62 คน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 99)
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ใ ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กและ
โรง รียนใน ังกัด พฐ.
1.ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กใน ขตตาบลทามวง 62 คน
คนละ 7.37 บาท 260 วัน ป็น งิน 118,805 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบาน นอง ิม 19 คน
ป็น งิน 36,408 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบานทามวง 19 คน
ป็น งิน 36,408 บาท
- ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบานนากระตึบ 24 คน
ป็น งิน 45,989 บาท
2. โรง รียนใน ังกัด พฐ. 3 โรง รียน 203 คน
คนละ 7.37 บาท 260 วัน ป็น งิน 388,990 บาท
- โรง รียนบานนากระตึบ 83 คน ป็น งิน 159,045 บาท
- โรง รียนบาน นอง ิม 32 คน ป็น งิน 61,319 บาท
- โรง รียนบานทามวง 88 คน ป็น งิน 168,626 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 99)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

507,795 บาท

จานวน

507,795 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ รางที่แปรงฟน า รับ ด็กปฐมวัย
- พื่อ ป็นคาใชจายในการกอ รางที่แปรงฟน า รับ ด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบานนากระตึบ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลงแผน
พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 1 นา 17)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

852,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

852,600 บาท

จานวน

852,600 บาท

รวม

520,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
งินอุด นุน วนราชการ
- พื่ออุด นุนคาอา ารกลางวันใ แกโรง รียนใน ังกัด พฐ.
203 คน คนละ 21 บาท จานวน 200 วัน ป็น งิน 852,600 บาท
- โรง รียนบานทามวง 88 คน ป็น งิน 369,600 บาท
- โรง รียนบาน นอง ิม 32 คน ป็น งิน 134,400 บาท
- โรง รียนบานนากระตึบ 83 คน ป็น งิน 348,600 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 99)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1. โครงการคัดแยกขยะตนทางแบบชุมชนมี วนรวม
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการคัดแยกขยะตนทางแบบ
ชุมชนมี วนรวม (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 112)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ ุนัขบา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 111)
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โครงการรณรงค ป้องกัน ระงับและควบคุมโรคไข ลือดออก

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการรณรงค ป้องกัน
ระงับและควบคุมโรคไข ลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 110)
โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ ุนัขบา
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ ุนัขบา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 111)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย ิน พื่อใ
ามารถใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ พื่อใชใน
งานบานงานครัว แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชน แกว ถวย จาน ถังขยะ
กระติกน้ารอน มีด ชอน ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน แปรง ไมกวาด น้ายาถูพื้น ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ วชภัณฑและน้ายาตาง ๆ
แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชน ปล ามคนไข ครื่องมือวิทยาศา ตร ครื่องวัด
อุณ ภูมิ(ปรอทวัดไข) ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องมือวิทยาศา ตร
ครื่องวัดน้าฝน ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน วชภัณฑ าลีและผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอลกอฮอล ลูกยาง น้ายาตาง ๆ คมี
ภัณฑ แอลกอฮอล
น้ายาพน มอกควันกาจัดยุง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

งินอุด นุน า รับการดา นินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ จานวน
าธารณ ุข

220,000 บาท

งินอุด นุนองคกรประชาชน

- พื่ออุด นุน า รับการดา นินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ าธารณ ุขชุมชนตาบลทามวง 11 มูบาน
มูบานละ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 นา 112)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

451,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

391,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

291,000 บาท

จานวน

291,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาติดตั้ง มอแปลงไฟฟ้า ถานี ูบน้าทามวง 1
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการติดตั้ง มอแปลงไฟฟ้า ถานี ูบน้า
ทามวง 1
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้า แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชนไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ครื่องประจุไฟ ครื่องวัดกระแ ไฟฟ้า ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ฟิว ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า บรก กอร ฯลฯ
3.วั ดุอุปกรณและอะไ ล ชน แผงวงจร แผงบังคับ
ทางไฟฯ บัลลา ต ายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

739,600 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

619,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

619,600 บาท

จานวน

369,600 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาค าขาอา ภอ ลภูมิ
- พื่ออุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาค าขาอา ภอ ลภูมิตาม
โครงการขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้า าธารณะภายใน ขต
ตาบลทามวง ดังนี้
1. ขยาย ขตจา นายไฟฟ้า าธารณะพรอมอุปกรณควบคุม
โฟโต วิทชจากบานทามวงถึงบานนากระตึบ( น ลัง
ม าวิทยาลัยราชภัฏรอย อ็ด) มูที่ 4 จานวน 60,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 82)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
ดือนละ 9,000 บาท ป็น งิน 108,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนักงานจาง
ดือนละ 1,000 บาท ป็น งิน 12,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการจัด ก็บขยะ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการจัด ก็บขยะประจารถ
ขนขยะ จานวน 4 คน ๆ ละ 7,700 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 369,600 บาท
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คา ถานที่ทิ้งขยะ

จานวน

250,000 บาท

รวม

591,640 บาท

รวม

560,340 บาท

รวม

560,340 บาท

จานวน

362,640 บาท

จานวน

197,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาขอใช ถานที่ทิ้งขยะ
ใ ทศบาล มืองรอย อ็ด จานวน 12 ดือน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปี งิน งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนักงาน ทศบาล 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 362,640 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 356,160บาท
- งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 6,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จานวน 1 อัตรา
1. ผูชวย จาพนักงานพัฒนาชุมชน
ดือนละ 16,475 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 197,700 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก คาพา นะและ
คาใชจายอื่นที่จา ป็นในการ ดินทางไปราชการของพนักงาน
ทศบาลและพนักงานจาง
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2.คาลงทะ บียนฝึกอบรม
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนในการฝึกอบรมประชุม
รือ ัมมนาอื่น ๆ ในราชการของพนักงาน ทศบาลและพนักงาน
จาง

จานวน

5,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

21,300 บาท

รวม

21,300 บาท

จานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิก
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านัก
งาน(จอแ ดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มี นวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน ลัก
(4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มี นวยประมวลผลกลาง(CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) ดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA
รือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB
จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)
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คาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ(Ink Tank จานวน
Printer)

4,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ(ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพรางขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วในการพิมพราง ี า รับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 15 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 นา 136)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครงการ ง ริมพัฒนาศักยภาพบทบาท ตรี พื่อกาว ูการ ป็นผูนา จานวน
ทาง ังคมอยางมีประ ิทธิภาพ

30,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินงานตามโครงการ ง ริม
พัฒนาศักยภาพบทบาท ตรี พื่อกาว ูการ ป็นผูนาทาง ังคมอยาง
มีประ ิทธิภาพมวง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 นา 116)
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โครงการอบรม ด็กและ ยาวชนรุนใ ม รวมใจตานภัยยา พติด

จานวน

20,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการอบรม ด็กและ
ยาวชนรุนใ ม รวมใจตานภัยยา พติด(ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 นา 113)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดงานประ พณีกวนขาวทิพยวันออกพรรษา
- พื่อจาย ป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประ พณีกวน
ขาวทิพยวันออกพรรษา ณ วัดทามวง
บานทามวงและวัดป่า ีลารามบานนากระตึบ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 103)
โครงการจัดงานประ พณีทอดถวาย ทียนพรรษาตาบลทามวง
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการจัดงานประ พณี
ทอดถวาย ทียนพรรษา ตาบลทามวง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
โครงการจัดงานประ พณีนมั การพระ จาใ ญ
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการจัดงานประ พณี
นมั การพระ จาใ ญ ณ วัด วางรังษี
บานนากระตึบ-นา จริญ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 102)
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โครงการจัดงานประ พณีบุญขาวจี่และนมั การพระธาตุพนมจาลอง จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการจัดงานประ พณี
บุญขาวจี่และนมั การพระธาตุพนมจาลองวัดป่า ักดาราม
บานทามวง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 นา 100)
โครงการจัดงานประ พณีบุญผะ วด(บุญม าชาติ)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการจัดงานประ พณี
บุญผะ วด (บุญม าชาติ) ณ วัดบานดอน าด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 100)
โครงการจัดงานอนุรักษ ืบ านประ พณีแ ทียนพรรษา
- พื่อ ป็นคาใชจายในการดา นินโครงการจัดงานอนุรักษ ืบ าน
ประ พณีแ ทียนพรรษาบาน นอง ิม- นองแดง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.25612565 นา 101)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปีและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนักงาน ทศบาล 4 ตาแ นง
1. ผูอานวยการกองชาง ตั้งไว 468,960 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 462,240 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,720 บาท
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานชาง ตั้งไว 305,640 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 299,640 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 6,000 บาท
3. จาพนักงานธุรการ ตั้งไว 264,480 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 259,440 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 5,040 บาท
4. นายชางไฟฟ้า ตั้งไว 269,880 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 264,880 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ป็น งิน 5,400 บาท

รวม

2,944,760 บาท

รวม

1,929,360 บาท

รวม

1,929,360 บาท

จานวน

1,308,960 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

560,400 บาท

รวม

981,000 บาท

รวม

213,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง จานวน 2 อัตรา
1. ผูอานวยการกองชาง ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานชาง ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ
จานวน 3 ตาแ นง
1. คนงาน ครื่อง ูบน้า ดือนละ 15,190 บาท
ป็น งิน 182,280 บาท
2. ผูชวยนายชางโยธา ดือนละ 18,080 บาท
ป็น งิน 216,960 บาท
3. ผูชวยชางไฟฟ้า ดือนละ 13,430 บาท
ป็น งิน 161,160 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแกองคกรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ รือ
จัดจาง 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดา นินการซื้อ รือการจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบ
คุมงานกอ รางซึ่ง ป็นผูไดรับการแตงตั้ง ป็นคณะกรรมการฯและมี
ิทธิไดรับคาตอบแทนตาม นัง ือ ั่งการของกระทรวงม าดไทย
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจางที่ไดปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการ
คา ชาบาน
จานวน

168,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาล ซึ่ง ป็น
ผูมี ิทธิ บิกคา ชาบานตามระ บียบกระทรวงม าดไทย

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

จานวน

20,000 บาท

รวม

468,000 บาท

จานวน

348,000 บาท

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พัก คาพา นะ คาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของพนักงาน ทศบาล
คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ แกพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการทั่วไป
คาจาง มาบริการทั่วไป
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทั่วไป 1 คน 15,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 180,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริการทั่วไป 2 คน 7,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 168,000 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียนในการฝึก
อบรม ประชุม รือ ัมมนาอื่น ๆ ในราชการของพนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

34,400 บาท

รวม

34,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรักษาถนนภายในตาบล
ทามวง ใ ใชการไดตามปรกติ
ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ราง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ ราง แยก ป็น
1.วั ดุคงทน ชน คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม
ลื่อย ฯลฯ
2.วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ามันทาไม ทิน นอร
ี ปูนซี มนต ทราย กระ บื้อง อิฐ ฯลฯ
3.วั ดุอุปกรณและอะไ ล ระบบกระจายน้า
(บอตราน้า) ชน ทอน้าและอุปกรณประปา ประตูน้า
ยีโบลท ล็ก ลอ นาจาน ทอโคง นาจาน
ประตูน้าใตดิน ประตูน้าบนดิน กรู น็อต ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อ กาอี้ านักงาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ กาอี้ านักงาน จานวน 4 ตัว
ตัวละ 2,500 บาท ป็น งิน 10,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)
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คาจัดซื้อตู ล็ก

จานวน

11,800 บาท

จานวน

12,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ก จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
5,900 บาท ป็น งิน 11,800 บาท ตามคุณลักษณะดังนี้
- แบบ 2 บาน
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชื้น
- คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า กรรม(มอก.)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 136)

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิก
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึก(Inkjet Printer) า รับกระดาษ
ขนาด A3
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึก(Inkjet Printer)
า รับกระดาษขนาด A3 จานวน 2 ครื่อง
ราคา ครื่องละ 6,300 บาท ป็น งิน 12,600 บาท
ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช ทคโนโลยีแบบพน มึก(Inkjet Printer)
- มีความละ อียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพรางขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 นาตอนาที(ppm) รือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วในการพิมพราง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 นาตอนาที(ppm) รือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- ามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
ตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 นา 136)
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งานก่อสร้าง

รวม

1,224,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,224,000 บาท

รวม

1,224,000 บาท

โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็กบานทามวง มูที่ 4

จานวน

81,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็กบานทามวง
มูที่ 4 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ จัง วัดรอย อ็ด ริ่มตนจาก
ถนนคอนกรีต ดิมถึงถนนลาดยาง ทช.รอ.4024 ผิวจราจร
กวาง 4 มตร ยาว 36 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร
ลูกรังไ ลทางขางละ 0.00-0.50 มตร รือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 144 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ ทศบาลตาบลทามวงกา นด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 นา 1)
โครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู บานทามวง มูที่ 3

จานวน

298,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู
(ฝาปิดตัววี) บานทามวง มูที่ 3 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ
จัง วัดรอย อ็ด จุด ริ่มตนจากบานนาย มศักดิ วรามิตร
ถึงที่นางซิ้ม มทรัพย โดยกอ ราง ป็นรางระบายค ล.
รูปตัวยู(ฝาปิดตัววี) ขนาดปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.500.60 มตร ยาว 110 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบลทามวง
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 นา 11)
โครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู มูที่ 3
จานวน

214,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณูปการ

- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู
(ฝาปิดตัววี) บานทามวง มูที่ 3 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ
จัง วัดรอย อ็ด จุด ริ่มตนจาก ี่แยก นาบานนางบุญมี ุทธิ
ประภาถึง ี่แยก(รางระบายน้า ดิม)โดยกอ ราง ป็นรางระบายน้า
ค ล.
รูปตัวยู(ฝาปิดตัววี) ขนาดปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.500.60 มตร ยาว 80 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบลทามวง
กา นด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 นา 11)
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โครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู มูที่ 5

จานวน

242,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู(ฝาปิดตัว
วี) บาน นองแดง มูที่ 5 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ จัง วัด
รอย อ็ด จุด ริ่มตนจากบานนาย ัมฤทธ ยุบลภา ถึงบาน
นาย ามารถ วงษ นา โดยกอ ราง ป็นรางระบายค ล.รูปตัวยู
(ฝาปิดตัววี)ขนาดกวาง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.50-0.60
มตร ยาว 85 มตร วางทอระบายน้าคอนกรีตปากราง
ลิ้น 0.60x1.00 มตร จานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ ทศบาลตาบลทามวงกา นด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 นา 12)
โครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู มูที่ 7

จานวน

133,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู
(ฝาปิดตัววี) บานนากระตึบ มูที่ 7 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ
จัง วัดรอย อ็ด จุด ริ่มตนจากบานนายคนอง ดช บุตรพรม
ถึงบานนายอานาจ ุทธิประภา โดยกอ ราง ป็นรางระบายค ล.
รูปตัวยู(ฝาปิดตัววี)ขนาดปากรางกวาง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.500.60 มตร ยาว 53 มตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ ทศบาลตาบลทามวงกา นด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 นา 13)
โครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู(ฝาปิดตัววี) มูที่ 11 จานวน

137,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคากอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู
บานนากระตึบ มูที่ 11 ตาบทามวง อา ภอ ลภูมิ จัง วัด
รอย อ็ด จุด ริ่มตนจาก ี่แยกถนนลาดยางทช.รอ.4031ถึง นา
บานนางลอง ุทธิประภา(รางระบายน้า ดิม) โดยกอ ราง ป็น
รางระบายน้ารูปตัวยู(ฝาปิดตัววี) ขนาดปากกวาง 0.40 มตร
ลึก ฉลี่ย 0.50-0.60 มตร ยาว 49 มตร พรอมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบ ทศบาลตาบลทามวงกา นด (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 13)
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โครงการปรับปรุงกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู มูที่ 6

จานวน

119,000 บาท

รวม

3,887,720 บาท

รวม

597,720 บาท

รวม

597,720 บาท

จานวน

409,320 บาท

จานวน

188,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงกอ รางรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู
บานดอน าด มูที่ 6 ตาบลทามวง อา ภอ ลภูมิ จัง วัด
รอย อ็ด จุด ริ่มตนจาก ี่แยกนาง บ็ญจมาศ พรมภูงาถึงบานนาง
ไพบูรณ ประ ริฐ ังข โดยปรับปรุงกอ รางรางระบายน้ารูปตัว
ยู(ฝาปิดตัววี) ขนาดปากกวาง 0.40 มตร ลึก ฉลี่ย 0.50-0.60
มตร ยาว 85 มตร วางทอระบายน้าปากรางลิ้น 0.60x1.00
มตร จานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
ทศบาลตาบลทามวงกา นด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 นา 12)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนประจาปีและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจาปีของพนักงาน ทศบาล 1 ตาแ นง
1. นักวิชาการ กษตร ตั้งไว 409,320 บาท
- งิน ดือนประจาปี ป็น งิน 402,720 บาท
- งิน ดือนปรับปรุง งิน ดือนประจาปี 6,600 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนของพนักงานจาง จานวน 1 อัตรา
1. ผูชวย จาพนักงานการ กษตร ดือนละ 15,700 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 188,400 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาล ซึ่ง ป็น
ผูมี ิทธิ บิกคา ชาบานตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรักษาและซอมแซม ถานี ูบน้าดวยไฟฟ้า
ทุก ถานี ูบน้าในความรับผิดชอบของ ทศบาลตาบลทามวง
ค่าวัสดุ
วั ดุการ กษตร

รวม

3,290,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,000,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ กษตร แยก ป็น
1. วั ดุคงทน ชน จอบ มุน จานพรวน คราดซี่
พรวนดิน ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อา าร พืชและ ัตว พันธุ ัตวปีก และ
ัตวน้า วั ดุ พาะชา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคากระแ ไฟฟ้า ถานี ูบน้าดวยไฟฟ้า
ทุก ถานี ูบน้าในความรับผิดชอบของ ทศบาลตาบล
ทามวง
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,044,720 บาท

งบบุคลากร

รวม

444,720 บาท

รวม

444,720 บาท

จานวน

414,720 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

600,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 3 ตาแ นง
1. พนักงานผลิตน้าประปา ดือนละ 11,810 บาท
ป็น งิน 141,720 บาท
2. พนักงานผลิตน้าประปา ดือนละ 13,750 บาท
ป็น งิน 165,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 1 ตาแ นง
3. พนักงานจดมาตรน้า ดือนละ 9,000 บาท
ป็น งิน 108,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
1. พนักงานผลิตน้าประปา ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
2. พนักงานจดมาตรน้า ดือนละ 1,000 บาท
ป็น งิน 12,000 บาท

คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรักษาระบบประปา
ขยาย ขตประปา พื่อใ ามารถใชงานไดตามปกติ
ในกรณี ป็นการจาง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน
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ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ราง

รวม

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุกอ ราง แยก ป็น
1.วั ดุคงทน ชน คอน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม
ลื่อย ฯลฯ
2.วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ามันทาไม ทิน นอร
ี ปูนซี มนต ทราย กระ บื้อง อิฐ ฯลฯ
3.วั ดุอุปกรณและอะไ ล ชน ทอน้าและอุปกรณประปา
ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ วชภัณฑและน้ายาตาง ๆ
แยก ป็น
1.วั ดุคงทน ชน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องมือวิทยาศา ตร
ครื่องวัดน้าฝน ฯลฯ
2. วั ดุ ิ้น ปลือง ชน วชภัณฑ าลีและผาพันแผล
น้ายาตาง ๆ คมีภัณฑ แอลกอฮอล าร มคลอรีน ฯลฯ

