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99/9  ซอย-  ถนนหนองเหรียง-คลองจัง  แขวง/ตําบล ชะมาย
  เขต/อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

พืนที 21.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 13,723 คน

ชาย 6,566 คน

หญิง 7,157 คน

ข้อมูล ณ วันที 20 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลชะมาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลชะ
มายอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลชะมายจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,182,001.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,968,116.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,013,442.98 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 1,240,031.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 556,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 74,982,375.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 9,218,517.95 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,760,875.29 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 359,892.40 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 412,350.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 33,189,577.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 30,041,162.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,000,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 54,872,573.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 15,799,101.80 บาท

งบบุคลากร จํานวน 21,138,102.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,684,969.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,608,400.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 55,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,587,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,931,229.76 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 1,880,333.66 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 2,035,283.29 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 449,316.29 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 423,670.66 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 9,827,461.27 10,240,000.00 10,253,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,287,425.00 2,420,400.00 2,340,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 345,055.40 350,000.00 347,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 515,600.00 550,000.00 537,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 12,975,541.67 13,560,400.00 13,477,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 36,649,221.68 35,570,000.00 38,223,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36,649,221.68 35,570,000.00 38,223,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,226,402.00 37,539,600.00 35,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,226,402.00 37,539,600.00 35,000,000.00

รวม 78,851,165.35 86,670,000.00 86,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 18,247,668.72 20,545,500.00 22,103,700.00

งบบุคลากร 24,862,696.00 27,765,800.00 28,645,950.00

งบดําเนินงาน 14,464,684.04 17,624,400.00 13,806,850.00

งบลงทุน 13,709,240.00 15,375,300.00 17,071,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 60,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 4,585,409.92 5,299,000.00 5,072,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 75,869,698.68 86,670,000.00 86,700,000.00

รวม 75,869,698.68 86,670,000.00 86,700,000.00



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อื่น

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00



งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานีขนส่ง 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00

งบทั่วไปช่วยเหลือ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00

รัฐบาลอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,359,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,309,550

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,281,100

แผนงานสาธารณสุข 5,922,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,218,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,416,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,043,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,796,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 22,103,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 86,700,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,401,160 1,433,490 3,582,200 15,416,850

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 0 0 2,727,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,673,800 1,433,490 3,582,200 12,689,490

งบดําเนินงาน 2,316,600 70,000 472,000 2,858,600

    ค่าตอบแทน 270,600 0 80,000 350,600

    ค่าใช้สอย 968,000 70,000 325,000 1,363,000

    ค่าวัสดุ 748,000 0 57,000 805,000

    ค่าสาธารณูปโภค 330,000 0 10,000 340,000

งบลงทุน 1,957,400 18,500 107,800 2,083,700

    ค่าครุภัณฑ์ 957,400 18,500 107,800 1,083,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 0 0 1,000,000

                                             รวม 14,675,160 1,521,990 4,162,000 20,359,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,388,000 0 1,388,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,388,000 0 1,388,000

งบดําเนินงาน 1,177,550 140,000 1,317,550

    ค่าตอบแทน 90,550 0 90,550

    ค่าใช้สอย 1,017,000 140,000 1,157,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 2,574,000 0 2,574,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,574,000 0 2,574,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 5,169,550 140,000 5,309,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,115,500 0 2,115,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,115,500 0 2,115,500

งบดําเนินงาน 38,000 4,166,200 4,204,200

    ค่าตอบแทน 38,000 0 38,000

    ค่าใช้สอย 0 1,449,600 1,449,600

    ค่าวัสดุ 0 2,716,600 2,716,600

งบลงทุน 0 161,400 161,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 62,400 62,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 99,000 99,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,800,000 4,800,000

    เงินอุดหนุน 0 4,800,000 4,800,000

                                             รวม 2,153,500 9,127,600 11,281,100

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 4,383,500 0 4,383,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,383,500 0 4,383,500

งบดําเนินงาน 440,000 910,000 1,350,000

    ค่าตอบแทน 75,000 0 75,000

    ค่าใช้สอย 205,000 905,000 1,110,000

    ค่าวัสดุ 160,000 5,000 165,000

งบลงทุน 189,400 0 189,400

    ค่าครุภัณฑ์ 125,400 0 125,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 64,000 0 64,000

                                             รวม 5,012,900 910,000 5,922,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

                                             รวม 230,000 230,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 4,298,300 0 4,298,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,298,300 0 4,298,300

งบดําเนินงาน 455,000 2,444,000 2,899,000

    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000

    ค่าใช้สอย 75,000 2,064,000 2,139,000

    ค่าวัสดุ 295,000 380,000 675,000

งบลงทุน 1,021,000 0 1,021,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,021,000 0 1,021,000

                                             รวม 5,774,300 2,444,000 8,218,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,043,800 0 1,043,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,043,800 0 1,043,800

งบดําเนินงาน 0 307,500 307,500

    ค่าใช้สอย 0 307,500 307,500

งบลงทุน 0 45,000 45,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 45,000 45,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 1,043,800 372,500 1,416,300



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 40,000 290,000 310,000 640,000

    ค่าใช้สอย 40,000 250,000 310,000 600,000

    ค่าวัสดุ 0 40,000 0 40,000

งบลงทุน 0 201,000 0 201,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 201,000 0 201,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 202,000 202,000

    เงินอุดหนุน 0 0 202,000 202,000

                                             รวม 40,000 491,000 512,000 1,043,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 10,796,000 10,796,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 21,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,775,000 10,775,000

                                             รวม 10,796,000 10,796,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,103,700 22,103,700

    งบกลาง 22,103,700 22,103,700

                                             รวม 22,103,700 22,103,700



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,359,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,309,550

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,281,100

แผนงานสาธารณสุข 5,922,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,218,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,416,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,043,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,796,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 22,103,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 86,700,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชะมาย และโดยอนุมัติของนายอําเภอทุ่งสง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 91,761,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
86,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,061,900 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

งบบุคลากร 807,120

งบดําเนินงาน 3,802,780

งบลงทุน 392,000

งบรายจ่ายอื่น 60,000

รวมรายจ่าย 5,061,900

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย

เห็นชอบ

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

(นายทศพร จันทรประวัติ)

ตําแหน่ง นายอําเภอทุ่งสง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,033,190.12 5,176,422.50 7,151,554.66 7,370,000.00 0.07 % 7,375,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 189,344.61 176,262.27 175,551.61 200,000.00 2.50 % 205,000.00

     ภาษีป้าย 1,861,125.00 2,036,012.00 2,500,355.00 2,670,000.00 0.11 % 2,673,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 7,083,659.73 7,388,696.77 9,827,461.27 10,240,000.00 10,253,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,190.00 2,230.00 640.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 65,506.00 27,308.00 164,363.00 180,000.00 -3.06 % 174,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,198,330.00 1,328,870.00 1,380,750.00 1,400,000.00 0.04 % 1,400,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 229,500.00 201,250.00 195,250.00 250,000.00 -16.00 % 210,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,480.00 4,940.00 4,710.00 5,400.00 -7.41 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 8,440.00 1,800.00 3,350.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,250.00 0.00 139,075.00 150,000.00 -7.33 % 139,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 105,697.20 104,947.00 241,887.00 250,000.00 -2.00 % 245,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 92,500.00 121,700.00 108,980.00 125,000.00 -12.00 % 110,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

21,300.00 25,100.00 32,600.00 33,000.00 1.52 % 33,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,291.00 3,060.00 2,625.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,805.00 610.00 795.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 13,920.00 17,300.00 12,400.00 15,000.00 -10.00 % 13,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,750,209.20 1,839,115.00 2,287,425.00 2,420,400.00 2,340,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:36:37 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 382,245.23 293,183.41 345,055.40 350,000.00 -0.86 % 347,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 382,245.23 293,183.41 345,055.40 350,000.00 347,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 342,400.00 119,000.00 184,000.00 200,000.00 -6.50 % 187,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 343,700.00 438,693.00 331,600.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 686,100.00 557,693.00 515,600.00 550,000.00 537,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 736,715.59 854,498.51 1,130,281.51 1,020,000.00 12.75 % 1,150,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,377,843.10 9,050,300.22 9,674,362.95 9,500,000.00 2.84 % 9,770,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,268,926.51 5,209,160.32 5,185,387.74 5,000,000.00 5.00 % 5,250,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 274,870.86 203,475.99 181,613.78 200,000.00 25.00 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 2,687,429.90 2,661,355.82 2,732,583.04 2,500,000.00 12.00 % 2,800,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,630,211.10 5,724,598.28 6,585,203.61 6,600,000.00 0.45 % 6,630,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 272,925.81 253,231.83 260,098.64 240,000.00 9.58 % 263,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 131,394.03 90,069.44 84,941.41 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 13,518,380.00 7,802,856.00 10,805,825.00 10,400,000.00 15.38 % 12,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 8,700.90 9,312.00 8,924.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 37,907,397.80 31,858,858.41 36,649,221.68 35,570,000.00 38,223,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 12,822,838.00 12,429,662.00 29,226,402.00 37,539,600.00 -6.77 % 35,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,822,838.00 12,429,662.00 29,226,402.00 37,539,600.00 35,000,000.00

รวมทุกหมวด 60,632,449.96 54,367,208.59 78,851,165.35 86,670,000.00 86,700,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:36:37 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 86,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,253,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 7,375,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสมารถเร่งรัดการจัด
เก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 205,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัด
เก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาษีป้าย จํานวน 2,673,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัด
เก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,340,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบ
อนุญาตการพนันเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 174,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,400,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 210,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่ม
ขึ้น
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 139,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าผู้กระทําผิดกฏหมาย
จราจรทางบกมีแนวโน้มลดลง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 245,000 บาท
ประมารการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าปรับผิดสัญญามีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าใบอนุญาตประกอบ
การค้าสําหรับกิจการที่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 33,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
ที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 13,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าสามารถจัดเก็บได้เพิ่ม
ขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 347,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 347,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยเงินฝากมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 537,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 187,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าสามารถจัดเก็บได้เพิ่ม
ขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าสามารถจัดเก็บได้เพิ่ม
ขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,223,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,770,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีสุรา จํานวน 2,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,630,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 263,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 35,000,000 บาท

เงินอุดหนุนนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน เลือกทํา 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 725,760 725,760 725,800 -0.01 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 240,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 216,000 207,360 207,360 207,400 -0.02 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,552,597 1,434,240 1,434,240 1,434,300 0 % 1,434,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,004,597 2,727,360 2,727,360 2,727,500 2,727,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,209,123 3,446,241 3,390,239 4,070,000 7.17 % 4,362,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 106,551 147,645 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 159,803 223,900 247,200 289,200 0 % 289,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 213,130 229,720 234,780 246,300 7.47 % 264,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,380 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,461,173 2,552,160 2,182,045 2,376,100 1.89 % 2,421,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 220,983 224,700 192,180 195,700 -5.16 % 185,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,374,143 6,824,366 6,397,644 7,328,500 7,673,800

รวมงบบุคลากร 9,378,740 9,551,726 9,125,004 10,056,000 10,401,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 842,000 0 0 0 100 % 40,000

ค่าเบี้ยประชุม 1,625 1,625 812.5 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 123,115 127,150 173,750 153,600 1.56 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,618 88,410 66,340 59,600 0 % 59,600

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 155 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,062,793 217,185 240,902.5 233,200 270,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 273,112 335,833 139,597 400,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,310 27,405 61,310 85,000 70.59 % 145,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 262,308 236,783.8 551,595.28 466,000 -78.54 % 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 1,000 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 1,000 5,000 -40 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 1,000 0 0 0 0 % 0

โครงการการจัดการการเลือกตั้ง 0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการจัดการการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

17,220 13,444 0 35,000 -28.57 % 25,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร 0 0 0 20,000 25 % 25,000

โครงการวันเทศบาล  24  เมษายน  0 0 12,700 0 0 % 0

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 19,800 11,726 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 48,065 0 46,605 50,000 -30 % 35,000

โครงการอบรมเครือข่ายนักประชา
สัมพันธ์ประจําชุมชน/หมู่บ้าน ตําบลชะ
มาย

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมเครือข่ายนักประชา
สัมพันธ์ประจําชุมชน/หมู่บ้านตําบลชะ
มาย

0 0 29,450 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 83,480 133,685 317,380 196,000 -77.04 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 732,295 759,876.8 1,159,637.28 1,627,000 968,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,428 167,816 230,617 250,000 -72 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,130 3,930 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,095 27,232 28,006 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 51,240 31,005 3,700 25,000 -60 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,698,614.6 1,377,439.6 1,435,353.74 1,660,000 -65.06 % 580,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 850 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 159,510 99,149 139,170 140,000 -71.43 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอื่น 0 2,085 0 6,000 -50 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 2,193,867.6 1,708,656.6 1,836,846.74 2,151,000 748,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 372,302.11 417,318 374,200.26 400,000 -62.5 % 150,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 76,818.8 95,539.28 194,714.86 200,000 -60 % 80,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 164,551.02 164,544.6 166,429.24 173,900 -59.75 % 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 23,779 20,133 14,004 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,870 0 9,210 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 643,320.93 697,534.88 758,558.36 823,900 330,000

รวมงบดําเนินงาน 4,632,276.53 3,383,253.28 3,995,944.88 4,835,100 2,316,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 25,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 12,000

เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ จํานวน 2 
ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) 0 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้ปฏิบัติงานตําแหน่งอํานวยการ 0 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 98,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 3 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 5,500

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จํานวน 
2 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร)

0 0 3,800 0 0 % 0

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 
1 ชุด 0 4,900 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 829,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้
ลําโพงเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (เกิน 
17 ล้านพิกเซลขึ้นไป เป็นนอก
มาตรฐาน)(งานประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน) 

29,500 0 0 0 0 % 0

กล้องวิดีโอ 0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง (งานธุรการ) สํานัก
ปลัดเทศบาล

0 0 32,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 146,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน ติดตั้ง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล (งานนิติการ)

14,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผน
งาน งานประชาสัมพันธ์)

0 0 15,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0 16,000 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED สี 0 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,900

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หน้า/นาที) 0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ติดตั้ง 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล (งาน
นิติการ)

2,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800AV 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 2,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผน
งาน งานประชาสัมพันธ์)

0 0 2,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA  0 3,100 0 0 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 148,175.47 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 439,375.47 41,000 87,300 83,800 957,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลชะมาย 680,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 680,000 0 0 0 1,000,000

รวมงบลงทุน 1,119,375.47 41,000 87,300 83,800 1,957,400
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 20,000 20,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 20,000 20,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 15,155,392 12,995,979.28 13,228,248.88 14,974,900 14,675,160

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 325,214 592,320 870,700 9.73 % 955,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 371,520 420,160 426,240 443,500 3.74 % 460,090

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 371,520 758,874 1,036,560 1,332,200 1,433,490

รวมงบบุคลากร 371,520 758,874 1,036,560 1,332,200 1,433,490

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 9,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 57,264 60,420 64,950 66,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,800 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะมาย 99,958.55 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทํางบประมาณของเทศบาล

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการติดตามประเมินผลตามหลัก
เกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมเมืองเทศบาลตําบลชะมายเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะมาย

0 97,344 111,960 0 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที
ประชาคมเทศบาลตําบลชะมาย 0 0 0 100,000 -30 % 70,000

โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาและการติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลชะมาย

0 121,629 102,978 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 178,022.55 279,393 279,888 326,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 178,022.55 279,393 288,888 326,000 70,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อน 3,450 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว 0 0 0 14,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 15,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด800VA 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,450 0 18,600 14,000 18,500

รวมงบลงทุน 3,450 0 18,600 14,000 18,500

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 55,000 0 0 60,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 55,000 0 0 60,000 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 55,000 0 0 60,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 607,992.55 1,038,267 1,344,048 1,732,200 1,521,990

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,642,482 1,836,523 1,887,840 2,001,500 5.53 % 2,112,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 204,420 207,620 35,140 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 830,724 1,108,240 1,122,255 1,168,500 4.06 % 1,215,900
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 151,928 159,300 146,265 145,100 -17.51 % 119,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,963,954 3,446,083 3,325,900 3,449,500 3,582,200

รวมงบบุคลากร 2,963,954 3,446,083 3,325,900 3,449,500 3,582,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 282,270 17,500 20,300 130,000 -61.54 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,980 4,020 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 40,000 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,106 36,437 55,900 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 369,376 101,917 80,220 210,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,812 750 33,065 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การ
สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีและให้
ความรู้ด้านภาษี 

0 0 3,456 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ด้านพัสดุ 0 0 2,020 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 196,089 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 231,950 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,300 32,790 52,000 -90.38 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:37:44 หน้า : 10/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กองคลัง 46,660 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 219,274 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 250,000 -4 % 240,000

โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาจัด
เก็บรายได้ 0 7,056 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูง
ใจในการชําระภาษีและให้ความรู้ด้าน
ภาษี

0 0 0 8,000 87.5 % 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,795 13,290 10,950 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 310,541 227,485 314,231 390,000 325,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 71,534 79,551 116,222.05 100,000 -75 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 -30 % 7,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,600 34,700 108,500 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 161,134 114,251 224,722.05 215,000 57,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,529 23,911 49,346 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,529 23,911 49,346 50,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 859,580 467,564 668,519.05 865,000 472,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ 0 0 0 0 100 % 10,000

เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ จํานวน 2 
ตัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้ปฏิบัติงานตําแหน่งอํานวยการ 
จํานวน 1 ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง 0 0 0 0 100 % 25,000

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 
ตู้ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 4 ตู้ 0 0 15,600 0 0 % 0

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 
2 ชุด 0 3,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 19,300

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจลูกล้อวัดระยะของช่าง 
แบบดิจิตอล 0 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
LTAX 3000

22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0 0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 12,000 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 18,000

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA (งานจัด
เก็บรายได้) 2,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000 11,700 15,600 87,000 107,800

รวมงบลงทุน 24,000 11,700 15,600 87,000 107,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,847,534 3,925,347 4,010,019.05 4,401,500 4,162,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,610,918.55 17,959,593.28 18,582,315.93 21,108,600 20,359,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 944,400 973,260 1,030,100 4.96 % 1,081,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 3,600 3,600 3,600 0 % 3,600

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 242,200 244,025 250,100 2.24 % 255,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 35,395 34,900 -15.47 % 29,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,239,700 1,274,280 1,336,700 1,388,000

รวมงบบุคลากร 0 1,239,700 1,274,280 1,336,700 1,388,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 36,200 34.12 % 48,550

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,200 90,550
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 630,480 671,200 741,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 992,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 630,480 671,200 776,000 1,017,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 16,100 2,372 20,000 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 1,385 1,637 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 7,870 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 3,576 0 40,000 -75 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 17,240 4,800 35,000 -71.43 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 46,171 8,809 225,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 676,651 680,009 1,073,200 1,177,550

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
(ราคารวมค่าติดตั้ง)

0 0 34,000 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 12,400

ตู้เอกสารเหล็กสองบานเลื่อนกระจกทรง
สูง จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 
2 ชุด 0 0 7,800 0 0 % 0

ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จํานวน 7 ใบ 0 0 68,250 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 4,950 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อแยก 3 ทาง 0 0 0 0 100 % 19,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้งส่องทาง 0 65,000 0 0 0 % 0

กระจกโค้งส่องทางแบบสแตนเลสเงา 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 5 ชุด 0 0 64,500 0 0 % 0

ขาตั้งถังนํ้าโครงเหล็ก 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,950 65,000 186,150 49,000 2,574,000

รวมงบลงทุน 4,950 65,000 186,150 49,000 2,574,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอทุ่งสง

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,950 1,981,351 2,140,439 2,488,900 5,169,550

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 828,358 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 6,180 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 227,760 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,098,298 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 1,098,298 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,200 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 414,530 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 41,600 0 0 0 0 % 0

2.การจัดประชุมสมาชิก อปพร. 3,000 0 0 0 0 % 0

4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 42,906 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 0 0 60,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ถนน 0 59,274 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 60,000 0 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 52,820 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 502,036 59,274 112,820 230,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 44,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,900 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 550,136 59,274 112,820 230,000 140,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์   23,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง  50,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเลื่อยยนต์ 0 37,500 0 0 0 % 0

แผงกั้นจราจร จํานวน 10 แผง 0 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 95,000 57,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 95,000 57,500 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,743,434 116,774 112,820 230,000 140,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,748,384 2,098,125 2,253,259 2,718,900 5,309,550

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,160 287,280 1,156,840 1,236,500 5.74 % 1,307,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 306,000 504,000 714,805 735,700 1.67 % 748,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,000 36,000 58,516 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 586,160 827,280 1,930,161 2,032,200 2,115,500

รวมงบบุคลากร 586,160 827,280 1,930,161 2,032,200 2,115,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,900 33,000 15.15 % 38,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,900 33,000 38,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,900 33,000 38,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 606,160 827,280 1,951,061 2,065,200 2,153,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลชะมาย

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย 4,450 4,577 5,415 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนา IQ EQ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลชะมาย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1,176,000 0 1,537,800 1,063,300 35.39 % 1,439,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการ
สอน)

0 0 0 368,900 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

0 1,139,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,180,450 1,144,177 1,543,215 1,487,200 1,449,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,318 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,857,108.32 2,090,494.78 2,166,612.96 2,598,400 3.32 % 2,684,600

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 12,000 -83.33 % 2,000

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

รวมค่าวัสดุ 1,857,108.32 2,090,494.78 2,176,930.96 2,655,400 2,716,600

รวมงบดําเนินงาน 3,037,558.32 3,234,671.78 3,720,145.96 4,142,600 4,166,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ขาพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว 0 0 0 21,000 -100 % 0

ชั้นคัลเลอร์ล็อคแบบ 3 ชั้น จํานวน 50 
ชุด 0 0 0 25,000 -100 % 0

ชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก จํานวน 9 ตัว 0 0 0 22,500 -100 % 0

ชั้นวางหนังสือนิทาน แบบพลาสติก 0 0 0 0 100 % 9,000

ชั้นวางหนังสือนิทานแบบพลาสติก 
จํานวน 3 ชุด 0 0 0 51,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 0 0 0 0 100 % 24,000

ตู้บานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง จํานวน 4 
ตู้ 0 0 0 24,000 -100 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก
ทรงสูง จํานวน 8 ตู้ 0 0 47,600 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีี้ของผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 4 ชุด 0 0 0 18,000 -100 % 0

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 6 ที่นั่ง จํานวน 
37 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 0 146,150 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องช่วยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพก
พา 0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องช่วยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพก
พา จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 16,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องเล่น DVD จํานวน 4 เครื่อง 0 0 0 16,500 -100 % 0

จอขาตั้ง 0 0 0 0 100 % 5,500

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 
นิ้ว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 25,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ขนาด 32 
นิ้ว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 4 
เครื่อง

0 0 0 52,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 7,900

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 23,700 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 146,150 72,600 272,500 62,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรุบปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0 154,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านเขากลาย) 0 222,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านวังหีบ) 0 198,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น 0 0 0 0 100 % 99,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 420,700 0 154,000 99,000

รวมงบลงทุน 0 566,850 72,600 426,500 161,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,712,816 4,262,700 4,348,000 4,556,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 4,800,000

รวมเงินอุดหนุน 3,712,816 4,262,700 4,348,000 4,556,000 4,800,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,712,816 4,262,700 4,348,000 4,556,000 4,800,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,750,374.32 8,064,221.78 8,140,745.96 9,125,100 9,127,600

รวมแผนงานการศึกษา 7,356,534.32 8,891,501.78 10,091,806.96 11,190,300 11,281,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 254,400 451,894 482,160 689,800 37.72 % 950,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,181,860 3,160,447 2,964,230 3,036,500 0.63 % 3,055,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 394,500 363,422 325,690 330,600 -3.87 % 317,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,830,760 3,989,263 3,790,080 4,116,900 4,383,500

รวมงบบุคลากร 3,830,760 3,989,263 3,790,080 4,116,900 4,383,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310,000 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 381,312 164,760 113,400 230,000 -78.26 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 9,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,361 7,740 8,860 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 699,673 172,500 122,260 254,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 253,654 32,256 31,728 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 7,275 20,400 30,000 -66.67 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 5,000 16,296 115,000 -86.96 % 15,000

โครงการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 6,076 0 0 0 0 % 0

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน 216,650 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 68,363.92 228,705 350,080 430,000 -60.47 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 544,743.92 273,236 418,504 615,000 205,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,417 23,219 24,910 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,840 20,070 15,780 25,000 -20 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,900 55,850 127,530 170,000 -88.24 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 55,800 24,600 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุการเกษตร 3,030 3,375 2,520 25,000 -40 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 65,958 45,123 92,931 100,000 -70 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 13,060 7,900 30,000 -50 % 15,000

วัสดุอื่น 0 6,614 29,130 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 235,945 191,911 300,701 455,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 3,523 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,523 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,480,361.92 641,170 841,465 1,324,000 440,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 1 ตัว 0 0 4,500 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,000

เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ จํานวน 2 
ตัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) 

0 0 14,900 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ 0 0 16,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง 
จํานวน 2 ตู้ 0 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 3,450 0 0 0 0 % 0

โต๊ะและเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 
1 ชุด 0 4,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง จํานวน 1 
คัน 0 52,000 0 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

0 0 0 555,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,290 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล) จํานวน 1 ตัว 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 9,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แแบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 0 0 11,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,700 0 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป จํานวน 1 เครื่อง 0 0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 56,000 0 0 0 % 0

ถังขยะพลาสติก จํานวน 200 ใบ 0 249,000 358,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 158,999.37 85,380 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,449.37 447,280 435,590 674,000 125,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้อง
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 64,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 64,000

รวมงบลงทุน 162,449.37 447,280 435,590 674,000 189,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 18,290 58,704 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 18,290 58,704 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 18,290 58,704 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,491,861.29 5,136,417 5,067,135 6,114,900 5,012,900

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 57,000 110,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน 179,659 0 0 0 0 % 0

2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7,590 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 17,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
"คนชะมาย ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า"

0 0 0 0 100 % 48,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
"ชุมชนสมองดี ส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ตามแนวทางพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี"

0 0 0 0 100 % 26,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
"ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กตามแนวทางพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี"

0 0 0 0 100 % 86,000
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โครงการเพาะชํากล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการเพาะชํากล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 0 0 30,035 0 0 % 0

โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและ
เข้าใจวัยรุ่น 0 0 19,685 20,000 50 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 0 0 19,800 90,000 -83.33 % 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุุนัขบ้า 0 14,920 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน 0 0 39,720 50,000 -50 % 25,000

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน 0 363,300 400,000 400,000 25 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 187,249 378,220 566,240 730,000 905,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 5,000

รวมงบดําเนินงาน 187,249 378,220 566,240 730,000 910,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 187,249 378,220 566,240 730,000 910,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,679,110.29 5,514,637 5,633,375 6,844,900 5,922,900
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาล
ตําบลชะมาย

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,000 230,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000 230,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,026,641 2,238,670 2,312,481 2,466,700 21.11 % 2,987,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 13,595 1,580 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 27,000 36,000 38,000 105.26 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 589,189 972,700 909,560 947,900 9.82 % 1,041,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 121,411 189,229 169,510 185,100 3.73 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,750,836 3,429,179 3,427,551 3,637,700 4,298,300

รวมงบบุคลากร 2,750,836 3,429,179 3,427,551 3,637,700 4,298,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 102,500 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 57,620 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 97,300 120,000 144,700 150,000 -66.67 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,445 45,510 60,000 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 295,865 165,510 204,700 225,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,292 76,440 77,560 220,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของกองช่าง 30,790 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 39,972 46,487.5 50,000 -70 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 48,725 121,698 276,404.4 440,000 -93.18 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 178,807 238,110 400,451.9 710,000 75,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,953 25,960 42,750 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 202,891 252,197 344,016 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,915 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุก่อสร้าง 433,807.6 355,816.4 287,784.6 250,000 -60 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 44,690 59,930 15,040 150,000 -80 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 13,765 9,840 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 4,521 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,900 49,900 46,840 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุอื่น 616 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 754,772.6 762,089.4 746,270.6 850,000 295,000

รวมงบดําเนินงาน 1,229,444.6 1,165,709.4 1,351,422.5 1,785,000 455,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะเหล็ก 0 0 0 0 100 % 7,000

2.โต๊ะเหล็ก 0 0 0 0 100 % 6,500

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 10,000

ชั้นเก็บแฟ้ม 0 0 0 0 100 % 4,500

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะเหล็กและเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ชุด 0 16,760 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 814,000

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 
จังหวะ มีกําลังแรงม้าต้องไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า จํานวน 1 คัน

0 0 0 2,600,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 2 เครื่อง 0 19,000 0 0 0 % 0
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เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรรี่ จํานวน 
1 เครื่อง 0 2,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสี 18,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) 0 0 0 0 100 % 39,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 173,660 8,640 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 191,660 47,100 0 2,700,000 1,021,000

รวมงบลงทุน 191,660 47,100 0 2,700,000 1,021,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,171,940.6 4,641,988.4 4,778,973.5 8,122,700 5,774,300

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด 
ซอย 6 500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าจากบ้าน
นายสนิท - สามแยกคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 0 0 0 324,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
ซอยมัสยิด 438,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
สารวัตรสมชัย หมู่ที่ 7 0 0 0 166,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด ถนน
ตลาดเกษตร หมู่ที่ 2 215,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายอรุณ 
ศักดิ์สูง-บ้านนายพันธุ์ ภักดีชน หมู่ที่ 4 448,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนสายหนองหว้า 
ซอย 2 หมู่ที่ 1 210,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนสายหน้าศาลา
เอนกประสงค์-บ้านนายสมเกียรติ           
               หมู่ที่ 4

362,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. หลังหมู่
บ้านทวีสุข หมู่ที่ 2 0 72,900 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.ริมคลอง
ท่าเลา หมู่ที่ 2,3 253,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า 
บริเวณด้านหน้าสํานักงานเทศบาลตําบล
ชะมาย 

0 0 0 648,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า 
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย 560,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าซอย
มัสยิด หมู่ที่ 8 0 0 0 254,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนน
สายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนน
สายหมู่บ้านไทยเสถียร 5 หมู่ที่ 8 0 0 0 678,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
คอกวัว หมู่ที่ 7 0 0 0 417,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
บ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
หนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 0 0 0 619,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรั้วกันบริเวณ สนง
.เทศบาลตําบลชะมาย หมู่ที่ 6  0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าริมถนน
สายกรุงแสง หมู่ที่ 2 1,460,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวรสํานักงาน                                 
            เทศบาลตําบลชะมาย หมู่ที่ 6

732,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสาย ป.ศิลาชัย 
ซอย 1 หมู่ที่ 4 0 43,335 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตประปาสาย ป.ศิลาชัย 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 0 29,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายต้นแค-วัง
หีบ 2 แยกซอย 9 หมู่ที่ 5-7 0 858,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายนายอําเภอ 
หมู่ที่ 1-6 0 151,405 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาง
สายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6 0 96,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาย
มด-นางเนียม หมู่ที่ 4 0 29,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้าน
นายวารินทร์-นายรัน หมู่ที่ 4 0 53,500 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาย
สมนึก-นายสุรินทร์ หมู่ที่ 4 0 199,555 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาย
อาคม หมู่ที่ 3 0 90,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสาย
ราษฎร์บูรณะ ซอย 5 หมู่ที่ 3 0 118,235 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย 
ซอย 1 หมู่ที่ 4 0 102,720 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 0 93,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายสะพานข้ามห้วยยิ่ว หมู่ที่ 
3 0 438,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนและก่อสร้างถนน
หินคลุกสายวังหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5 0 0 0 495,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาง
ประกอบ  ศิริเพชร หมู่ที่ 3  0 0 85,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาง
ประจวบ - สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 0 0 0 488,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรี 
ทองทรัพย์ หมู่ที่ 4 0 232,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphalitic Concrete (Overlay) 
สายบ้านหนองหอย - บ้านในพรุ หมู่ที่ 7

0 0 0 482,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphalitic Concrete (Overlay) 
สายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8

0 0 0 495,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphalitic Concrete (Overlay) 
สายหมู่บ้านสาโรจน์ หมู่ที่ 8

0 0 0 387,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายท่าหลวง-บ้านลุงเอี่ยม ศักดิ์สูง หมู่ที่ 
2,4

0 0 0 323,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างถนน
ลาดยางสายบ้านนายสุนันต์ นาวี 
หมู่ที่ 1 - บ้านนางลับ หมู่ที่ 4 (ถนนรุ่ง
เมือง)

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบาย
นํ้า บริเวณ สนง.เทศบาลตําบลชะมาย 
หมู่ที่ 6  

0 0 887,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายกรุงแสง หมู่
ที่ 2  0 0 3,096,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายเขา
กลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ 3 1,236,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล 
หมู่ที่ 7 1,765,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัว หมู่ที่ 
7 0 1,777,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวงศ์เมฆ 
หมู่ที่ 3  0 0 222,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายท่าไฟใต้ หมู่
ที่ 4 0 0 414,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายนาคําทวด 
ซอย 5/1  หมู่ที่ 6  0 0 95,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนสายนาคําทวด 
ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 0 106,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายนาคําทวด 
ซอย 9 หมู่ที่ 6  0 0 244,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายนาแฝด หมู่ที่ 
8 1,463,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจ่าระ หมู่
ที่ 4 0 193,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาง
เจียน – บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 7  0 0 121,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาง
ชู-บ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 7  0 0 206,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางนอง 
พรหมเพศ หมู่ที่ 1 0 342,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพร
รณี  มาลาเวช หมู่ที่ 2 0 0 254,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน 
หมู่ที่ 7  0 0 196,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพุ่ม 
ครุฑคง - บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางรุ่น 
จริตงาม หมู่ที่ 4 0 154,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ณรงค์  ทองขํา หมู่ที่ 7  0 0 244,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
เทียนชัย หมู่ที่ 4 0 66,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ธรรมนูญ  ทองคําชุม หมู่ที่ 7  0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
นรินทร์  ไทยสยาม หมู่ที่ 3 0 0 140,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ประสาท  มุสิกแดง หมู่ที่ 7  0 0 175,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายศิลป์ 
หมู่ที่ 4 0 211,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น 
 แก้วไทย  หมู่ที่ 3 0 0 213,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสม
นึก-นายสุรินทร์ หมู่ที่ 4  0 0 460,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอาจารย์
สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 0 67,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิด หมู่ที่ 
8 0 106,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 
1 0 0 1,199,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 1 
หมู่ที่ 5  0 0 223,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 2 
หมู่ที่ 5  0 0 205,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 8 
หมู่ที่ 5  0 0 558,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแสง 
ซอย 1 หมู่ที่ 1 0 602,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอาม 
หมู่ที่ 2 0 939,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายหลังสนามชน
ไก่ หมู่ที่ 1 0 0 287,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย 
4 หมู่ที่ 4 0 0 269,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย 
5 หมู่ที่ 4  0 0 193,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสาย
ต้นแค-วังหีบ 2 1,084,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่
ที่ 8 0 0 0 727,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่สร้างถนน
คอนกรีตสายประสานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 
1

0 0 0 370,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายคริสต์จักรเอ็มมานูแอล 
หมู่ที่ 1

0 0 0 346,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 11 หมู่ที่ 6 0 0 0 288,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านจัดสรร-บ้านในอ่าว 
หมู่ที่ 4 

0 0 0 478,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนางวันเพ็ญ 
หอมละเอียด หมู่ที่ 1

0 0 0 61,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนายนิยม สุขเจริญ 
หมู่ที่ 7

0 0 0 219,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายประสานมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 
1

0 0 0 248,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายวังหีบ ซอย 4 หมู่ที่ 5 0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหนองเหรียง-คลองจัง
(นาคําทวด 12) หมู่ที่ 6

0 0 0 452,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายอั้น อุทิศ หมู่ที่ 5 0 0 0 482,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย
ทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ 2 0 177,000 0 0 0 % 0

โครงการป้ายชื่อ ถนน สายทาง ในเขต
พื้นที่ตําบลชะมาย 293,600 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อม
บ่อพัก และก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล
.รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8

502,500 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.ริมถนน
สายหนองเหรียง-วัดจอด 147,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํ้าถนนทุ่งสง-นา
บอน (ถนนสายคลองขี่เปล-ลําเหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 7

1,200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสาย 
ซอยต้นหว้า หมู่ที่ 7  0 0 248,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสาย
ซอยบ้านหมอเนียน หมู่ที่ 8  0 0 370,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสายทิว
เทียน หมู่ที่ 7  0 0 432,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสาย
นายอําเภอ หมู่ที่ 1  0 0 496,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสาย
บ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6  0 509,700 297,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าริมถนนสาย
หน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8  0 0 377,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,869,100 8,155,850 12,707,500 11,341,000 0

รวมงบลงทุน 12,869,100 8,155,850 12,707,500 11,341,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 541,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 42,409.92 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 42,409.92 541,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 42,409.92 541,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 12,869,100 8,155,850 12,749,909.92 11,882,000 0

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกําลัง
กาย) 162,500 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสําหรับเด็ก 62,160 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 224,660 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 224,660 0 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 224,660 0 0 0 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,369,920 1,244,660 1,264,837.65 1,524,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 2,024,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนไร้ถังขยะมูลฝอย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 0 0 0 60,000 -58.33 % 25,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกคัดแยก
ขยะและของเสียจากต้นทาง 0 0 0 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,369,920 1,244,660 1,264,837.65 1,634,000 2,064,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 380,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 380,000

รวมงบดําเนินงาน 1,369,920 1,244,660 1,264,837.65 1,634,000 2,444,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,369,920 1,244,660 1,264,837.65 1,634,000 2,444,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 18,635,620.6 14,042,498.4 18,793,721.07 21,638,700 8,218,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 98,795 217,672 233,760 249,480 7.74 % 268,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 503,104 658,160 671,400 699,000 4.01 % 727,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,928 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 627,827 923,832 953,160 996,480 1,043,800

รวมงบบุคลากร 627,827 923,832 953,160 996,480 1,043,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งผลิตจากพลาสติก จํานวน 100 
ตัว 0 24,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว 0 0 41,000 0 0 % 0

จัดซื้อเต้นท์ขนาดใหญ่ 0 0 87,000 0 0 % 0

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ หน้าขาว 
จํานวน 12 ตัว 0 24,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว 0 0 8,900 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 32,500 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ 0 0 8,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:37:45 หน้า : 40/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 7,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,460 185,900 0 0

รวมงบลงทุน 0 49,460 185,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 627,827 973,292 1,139,060 996,480 1,043,800

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ
สมัครใจและการฝึกอาชีพ 0 0 0 97,500 0 % 97,500

โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทาง
ศาสนา 58,700 28,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้ง “รีสอร์ทผู้สูงอายุ” 0 0 45,565 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา 112,959 112,512 0 150,000 -13.33 % 130,000

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา 0 0 88,712 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน 2,304 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการวัฒนธรรมเมาลิดินนบี 0 20,200 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 21,786 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน (สภาเด็ก) 0 32,010 0 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้
ประชาชน 13,826 19,600 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้
ประชาชน 0 0 47,765 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ
บูรณาการ

5,917 18,900 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดอย่าง
บูรณาการ

0 0 18,140 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 29,051 29,626 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 243,075 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 27,120 10.62 % 30,000

โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน / 
ประชาคมหมู่บ้าน 0 0 144,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 244,543 261,698 587,257 334,620 307,500

รวมงบดําเนินงาน 244,543 261,698 587,257 334,620 307,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์พับได้ 0 0 0 0 100 % 25,000

พัดลมใบพัดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 10,000
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 45,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 45,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน
.ตําบลชะมายเพื่อการศึกษาที่ก้าวทันโลก 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 109,700 0 80,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 109,700 20,000 80,000 80,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 109,700 20,000 80,000 80,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 354,243 281,698 667,257 414,620 372,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 982,070 1,254,990 1,806,317 1,411,100 1,416,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 85,550 104,300 78,236 310,000 -87.1 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 85,550 104,300 78,236 310,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 85,550 104,300 78,236 310,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 85,550 104,300 78,236 310,000 40,000
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน 166,770 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน 0 0 0 150,000 66.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 166,770 0 0 150,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 77,260 0 63,706 90,000 -55.56 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 77,260 0 63,706 90,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 244,030 0 63,706 240,000 290,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อ
เหล็ก) 0 0 0 0 100 % 83,700

เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวด
หลัง 0 0 0 0 100 % 7,200

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายใน
ร่มและกลางแจ้ง 0 98,800 0 0 0 % 0

ลู่วิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) 0 0 0 0 100 % 110,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 98,800 0 0 201,000

รวมงบลงทุน 0 98,800 0 0 201,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 244,030 98,800 63,706 240,000 491,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจจัดงานทําบุญตักบาตร
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 100,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 12,852 6,500 10,928 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 122,211 84,119 98,354 90,000 0 % 90,000

โครงการจัดงานลอยกระทง 270,931 231,639 15,011 9,300 975.27 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 199,952 124,492 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงาานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 140,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 705,946 546,750 224,293 359,300 310,000

รวมงบดําเนินงาน 705,946 546,750 224,293 359,300 310,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 27,000 45,000 52,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ ประจําปี 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอ
ทุ่งสง ประจําปี 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 0 100 % 7,000
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เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วัน
สารทจีน) 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000 47,000 95,000 102,000 202,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 47,000 95,000 102,000 202,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 795,946 593,750 319,293 461,300 512,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,125,526 796,850 461,235 1,011,300 1,043,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 21,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ป
.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 155,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว
.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 297,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขา
กลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 254,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตา
ลาภ หมู่ที่  5 0 0 0 0 100 % 295,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่า
หลวง ซอย 1  หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 326,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนา
คําทวด ซอย 12 หมู่ที่  6 0 0 0 0 100 % 419,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนา
คําทวด ซอย 6 หมู่ที่  6 0 0 0 0 100 % 428,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาย
เจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิคม 
ทองขํา หมู่ที่  7 0 0 0 0 100 % 199,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นางเมียด หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 187,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 171,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 131,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 253,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วย
ขัน ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 186,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วย
ขัน ซอย 2/2 หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 340,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล
.บริเวณบ้านนายรําคาญ  หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 332,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
คลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 490,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
บ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 7

0 0 0 0 100 % 522,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสาย
หนองเหรียง-คลองจัง (สี่แยกนาคํา
ทวด-หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ที่ 6

0 0 0 0 100 % 942,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายอัจ
ฉิมา หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 298,000
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โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ
บริเวณมัสยิด หมู่ที่ 8 0 0 0 0 100 % 362,000

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ
บริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 362,000

โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ
ถนนเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 348,000

โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ
สะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 483,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete และก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้าสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8

0 0 0 0 100 % 207,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 
3 หมู่ที่ 1

0 0 0 0 100 % 479,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอี่ยม 
ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 121,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete และก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้า สายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 
2

0 0 0 0 100 % 427,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่ง
และซอยหมอเนียน หมู่ที่ 8

0 0 0 0 100 % 242,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวี
สุข ซอย 1 หมู่ที่ 2

0 0 0 0 100 % 431,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
Asplaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย 
หมู่ที่ 4

0 0 0 0 100 % 544,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ 
แบบ Asphaltic Concret สาย
เอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3

0 0 0 0 100 % 414,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 10,775,000
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รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,796,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 10,796,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 10,796,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,000 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 50,000 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 469,033 520,643 446,628 512,500 9.07 % 559,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส
ถานธนานุบาล 0 0 0 0 100 % 1,400,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 912,375 1,150,000 1,223,925 1,070,000 36.64 % 1,462,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 12,644,700 14,148,000 -0.41 % 14,090,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 1,844,000 2,649,600 3.26 % 2,736,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 34,500 41,000 59,000 96,000 6.25 % 102,000

สํารองจ่าย 13,164 345,739 508,518 543,800 -48.58 % 279,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 400,659.3 352,998.7 419,837.72 475,100 -100 % 0

ค่าชําระภาษีบํารุงท้องที่ 0 0 0 0 100 % 500

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0 0 0 0 100 % 2,500

ค่าบํารุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 82,900

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 300,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 90,700 -88.97 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1,152,500 1,042,180 1,101,060 1,020,500 5.73 % 1,079,000

รวมงบกลาง 2,982,231.3 3,452,560.7 18,247,668.72 20,606,200 22,103,700

รวมงบกลาง 2,982,231.3 3,452,560.7 18,247,668.72 20,606,200 22,103,700

รวมงบกลาง 2,982,231.3 3,452,560.7 18,247,668.72 20,606,200 22,103,700

รวมแผนงานงบกลาง 2,982,231.3 3,452,560.7 18,247,668.72 20,606,200 22,103,700

รวมทุกแผนงาน 58,170,395.06 54,010,756.16 75,869,698.68 86,670,000 86,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,675,160 บาท

งบบุคลากร รวม 10,401,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,727,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 28,800.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่งๆละ 15,840.-บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 6,000.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่งๆละ 4,500.-บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 6,000.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่งๆละ 4,500.-บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีจํานวน 2 ตําแหน่ง 
เลขานุการนายกเทศมนตี จํานวน 1 คน คนละ 10,080.-บาท/เดือน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน คนละ 7,200.-บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,434,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งละ 10,080
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม 1,088,640.-บาท
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 15,840
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม 190,080.-บาท
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็น
เงิน 12,960.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม 155,520.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,673,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,362,000 บาท

1.สํานักงานปลัด ตั้งไว้ 3,116,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่
พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สํานัก
ปลัดเทศบาล
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 1,245,300.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบ
แทนพิเศษเท่ากับเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้บริหาร เงินค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มต่างๆของปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้บริหาร เงินค่าครองชีพชั่ว
คราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 289,200 บาท
1.สํานักงานปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 204,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของตําแหน่งประเภทนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล,รอง
ปลัดเทศบาล) และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น (หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ)และค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจํา
ตําแหน่งที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 85,200.- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น(ผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ) และค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 264,700 บาท
สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 264,700.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของสํานัก
ปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,421,100 บาท
1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 2,000,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 421,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 185,600 บาท
สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 185,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,316,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
-เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย  
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  เมื่อผ่านความเห็นชอบ ก.อบต
.ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ  แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และค่าตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบ
กฎหมายรองรับ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
-เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย  
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  เมื่อผ่านความเห็นชอบ ก.อบต
.ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ  แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และค่าตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบ
กฎหมายรองรับ

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใน
การให้บริการประชาชน ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุด
ราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,600 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 49,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 968,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ค่าเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ วารสาร
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่  ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ วารสาร
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 145,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 125,000 บาท ดังนี้
    1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 15,000
.-บาทเพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
    1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
    1.3 โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี เป็น
เงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติหรืองานรัฐพิธีและงานพระราชพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 
การจัดงานกิจกรรมและร่วมงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งาน
เฉลิมฉลอง รวมทั้งเป็นค่าจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ์ โดยการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียติ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุ่ม ค่าดอกไม้ ถวายสักการะ รวมทั้งโครงการ
และกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ สั่งให้เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1         
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายหรือระเบียบ เช่น ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย กรณีที่
เทศบาลตําบลชะมายต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล     เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับใช้ในวันสําคัญ
ต่าง ๆ ของทุกปี

โครงการจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1          

โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และรายจ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 เรื่องการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของ
รัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 65 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตลอด
จนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่การ
บริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาท
อํานาจหน้าที่ของตนเองและด้านกิจการสภา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และรายจ่ายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 66 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบ
แทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
รายจ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 66 ลําดับที่ 3

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันเทศบาล และรายจ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดงานวันเทศบาล ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 89 ลําดับที่ 1
งานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น จํานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย แก่
ประชาชน บุคลากรของเทศบาล เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าประกาศนียบัตร และรายจ่ายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 66 ลําดับที่ 4
(งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจําชุมชน/หมู่บ้าน ตําบลชะ
มาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครประชาชนเป็นนักประชา
สัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลชะมาย เช่นค่าอาหาร    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรและรายจ่ายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 67 ลําดับที่ 5
(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 748,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ของสํานักปลัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ กระดาษ ปากกา ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ กระดาษ ปากกา รายจ่ายอื่นๆ หรือวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 7,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สํานักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า สายอากาศ ถ่ายไฟฉาย 
สายโทรศัพท์ ฯลฯ 
2.กองวิชาการและแผนงาน  ตั้งไว้ 7,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ สายไฟฟ้า สายอากาศ ถ่านไฟฉาย สายโทรศัพท์ รายจ่ายอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของสํานักปลัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้าดื่มสะอาด  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้าดื่มสะอาด และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
กับยานพาหนะและขนส่งที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ของสํานักปลัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดซื้อฟิล์ม
ถ่ายรูป สี พู่กัน แผ่นซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาเผยแพร่ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซื้อฟิล์มถ่าย
รูป สี พู่กัน แผ่นซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ฯลฯ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี รายจ่ายอื่นๆ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ของสํานักปลัดเทศบาล

2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 3,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุงรักษา ค่าโทรศัพท์ ของเทศบาล
ตําบลชะมายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง TOT Leased line internet  เพื่อใช้ในการบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดหาวัสดุด้วยระบบ e-Auction การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
e-laas และการให้บริการ internet ให้กับประชาชน 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์และค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทร
คมนาคม ในการขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการ
ติดตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งโทรศัพท์ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต สําหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ของงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ทางไลน์ เฟซบุ๊ก และ
เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดข่าวสารโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลผ่าน
สังคมออนไลน์
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งบลงทุน รวม 1,957,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 957,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 12,000 บาท
เก้าอี้ทํางานจํานวน 4 ตัว จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็น
ต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 30 ลําดับที่ 3
(กองวิชาการและแผนงาน )

ตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 3 ลิ้นชัก จํานวน 5,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กแขวน 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ เหล็กหนา 0.5-1.0 mm ผลิต
จากเหล็กคุณภาพเกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม ทนทาน พ่นสี
ฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก มีระบบ Anti Fall ป้องกันลิ้นชัก
ล้มมาด้านหน้า เหมาะสมสําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ เครื่องใช้
สํานักงานหรือแฟ้มแขวน จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 30 ลําดับที่ 1
(งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล)

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 87x40x118 จํานวน 2 ตู้
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 หน้า 30 ลําดับที่ 2
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 829,000 บาท

ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
(1) มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 1 ณ
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   หน้า 79 ลําดับที่ 7
(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลําโพงเอนก
ประสงค์ จํานวน 1 ชุด
ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย 2
 ตัว PA Speaker System 450/900W RMS 15” 
รองรับการใช้งาน MP3/USB/ไมค์ลอย VHF x 2 เอ็กโค,Mic/Line in 
ลําโพงพกพา Portable sound system เครื่องเสียงมีล้อลาก
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย  หน้า 31 ลําดับที่ 5
(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวิดีโอ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ตัว
-สามารถบันทึกวีดีโอแบบ Full HD (1,920x1,080)
-มีหน่วยความจําเครื่องไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีการซูมอัตราการซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่า 30x
-มีระบบป้องกันภาพเคลื่อนไหว
-ชนิดจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว
-มีไมโครโฟนในตัว
-สามารถเชื่อมต่อ USB,Micro hdmi, Wifi
-มีสายต่อพ่วงตามความจําเป็น
-มีรับประกันอย่างน้อย 1 ปี
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคามาตรฐานท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 31 ลําดับที่ 6
(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)* จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 78 ลําดับที่ 4
(งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:20 หน้า : 12/67



เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 79 ลําดับที่ 6
(กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 78 ลําดับที่ 5
(งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน)
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สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 18,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 31 ลําดับที่ 7
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนสายหนองเหรียง-คลอง
จัง ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกีรติถนนสายหนองเหรี
ยง-คลองจัง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,521,990 บาท
งบบุคลากร รวม 1,433,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,433,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 955,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)
กองวิชาการและแผนงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,090 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
กองวิชาการและแผนงาน
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งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมตําบลชะมายหรือการดําเนิน
การ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง 
ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 67 ลําดับที่ 6
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)* จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 78 ลําดับที่ 4
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด800VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 78 ลําดับที่ 5
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,162,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,582,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,582,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,112,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้อํานวย
การกองคลัง (อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง) เงินค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
แก่ผู้อํานวยการกองคลัง(อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง)
และค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,215,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 119,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 472,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลว.19
 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  เมื่อผ่านความเห็นชอบ ก.อบต
.ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ  แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ
และค่าตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบ
กฎหมายรองรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง พนักงานจ้างในการให้บริการประชาชน ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงานที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น ข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-ค่าเบี้ยประกันภัย
-ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง)  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบ
นํ้า  ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจัดปลวก  และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
- ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์ เผยแพร่และ
สร้างความตระหนักต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ,ป้ายรณรงค์
หรือสร้างจิตสํานึกต่างๆ   ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ / กีฬา / กิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  และอื่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรอง   ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ื 29 กุมภาพันธ์ 2551
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 3  ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 74 ลําดับที่ 1

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีและให้ความรู้
ด้านภาษี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาในการชําระ
ภาษี จัดทําแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการให้ความรู้ทางด้านภาษีท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 75 ลําดับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ แก่บุคลากรของ
เทศบาลและบุคลากร หรือกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 76 ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่่องดื่ม และรายจ่าย
อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3  ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 75 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ และครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง 
และอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  เมาส์  แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์   กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ และค่าบริการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 107,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว เป็นเก้าอี้
เบาะและพนักพิงหุ้มหนา มีที่พักแขน ชุบโครเมี่ยมบุด้วยหนัง ปรับสูง ตํ่า
ได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 61 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 52 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 86 ซม. จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า  187 ลําดับที่ 6 

ตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บแผ่นระวาง  กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อ
การปฎิบัติงาน
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า  30 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล 
(1) เป็นกล้องคอมเเพค (Compact Digital Camera) 
(2) ความละเอียดที่กําหนด เป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
(3) มีระบบเเฟลชในตัว 
(4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน 
(5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
(6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 1 ณ
 มกราคม 2561
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 78 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน *(จอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 78 ลําดับที่ 2
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เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 78 ลําดับที่ 3

เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 31 ลําดับที่ 9
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 31 ลําดับที่ 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,169,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,388,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,388,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,081,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และ
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายปกครอง (อํานวยการ
ระดับต้น) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 255,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,177,550 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,550 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,017,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 992,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บและเข้าเล่มเอกสาร และอื่นๆตามอํานาจหน้าที่  ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ดับเพลิง จํานวน 8 คน ตั้งไว้ 864,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
วิทยุ จํานวน 1 คน ตั้งไว้ 108,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 3) ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 26 ลําดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม
สมาชิก อปพร. การประชุมของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนประจําตําบลชะมาย คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอํานาจ
หน้าที่  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน และอื่นๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม  สี ทินเนอร์ กระเบื้อง และอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน กระบอง
ให้สัญญาณจราจร และอื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ผงดูดซับ
นํ้ามัน และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด อปพร.(ชุดตามระเบียบฯ) วัสดุ
เครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชะ
มาย เช่น เสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง
และอื่นๆ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสําหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ สายส่งนํ้าดับเพลิง สายสูบนํ้าดับเพลิง ข้อต่อนํ้า
ดับเพลิงและอื่นๆ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัย ได้แก่ เชือก เข็มขัดรัด
ตัว อุปกรณ์ไต่ขึ้น รอกกู้ภัย สนิบลิ้ง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,574,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,574,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 12,400 บาท
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ จัดเก็บ 4 ชั้น บานเลื่อน
กระจก 2 ประตู มือจับแบบฝังพร้อมกุญแจล็อก 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ของเทศบาลตําบลชะมาย ครั้งที่ 3 หน้า 32 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 170
 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํ้า จํานวน 1 คัน 
(1) จุนํ้าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั้๊มและอุปกรณ์
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 1 ณ
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 32 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:20 หน้า : 24/67



ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ข้อแยก 3 ทาง จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อแยก 3 ทาง จํานวน 2 อัน  ใช้ต่อกับท่อประปาดับ
เพลิงมีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งนํ้าเข้ารถดับเพลิงหรือเครื่อง
สูบนํ้าหาบหามได้ 2 ทาง แต่ละทางมีขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว พร้อม
มือถือไม่มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งนํ้าขนาด 2.5 นิ้ว 2
 ทาง พร้อมประแจประปา
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   หน้า 80 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์อื่น
ขาตั้งถังนํ้าโครงเหล็ก จํานวน 42,000 บาท

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.50 เมตร จํานวน 6
 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 33 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอทุ่งสง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอทุ่งสง ประจําปี 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิ
ต่างๆ ได้แก่อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พรบ
.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย  หน้า 69 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร. และอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย  หน้า 68 ลําดับที่ 2

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการ
จราจรบนถนนในช่วงเทศกาล ประจําปี 2562 ได้แก่อาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและโครงการอื่นๆ ที่
เป็นนโยบายของรัฐบาล และอื่นๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  พ.ศ.2554 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย  หน้า 69 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ สามารถให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,153,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,115,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,115,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,307,500 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 336,400.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตั้งไว้ 971,100.-บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฏา
คม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 532,000.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สําหรับผู้มีทักษะ) ตั้งไว้ 216,000.-
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พ.ค.2560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จ้าง เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 36,000.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับ
พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก สําหรับผู้มีทักษะและผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 24,000.-บาท ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พ.ค.2560 
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งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 18,000
.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท
ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พ.ค.2560 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,127,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,166,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,449,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลชะมาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าตอบแทนกรรมการหรือวิทยากร และราย
จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลชะ
มาย หน้าที่ 93 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,439,600 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย จํานวน 3 ศูนย์ จํานวน
เด็ก 201 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2561
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
จํานวนเด็ก 135  คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย
จํานวนเด็ก 36 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ 
จํานวนเด็ก 30 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน 984,900.-บาท หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 ตาม หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น"
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 52 ลําดับที่ 2
2.เงินสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้ง
ไว้ 341,700.-บาท ตามจํานวนเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700
บาท/ปี จํานวน 201คน เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยคํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2562 ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2561 "ทั้งนี้จะเบิกได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 53 ลําดับที่ 3
3.เงินสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งไว้ 113,000.-บาท
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ค่า
หนังสือ อัตราคนละ 200บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200
บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี จํานวน 100 คน  ตามหนังสือซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2562  "ทั้งนี้จะเบิกได้ต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 53 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 2,716,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ต่างๆ  กระดาษ ปากกา และอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นํ้ายาถูพื้น ถุงดํา ที่
นอน ถ้วย ชาม แก้วนํ้า และอื่นๆ  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,684,600 บาท
โครงการอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 2,684,597.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขต
เทศบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จํานวน 968 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
-โรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 131 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-โรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 101 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
รวมเป็นเงิน 2,299,440.-บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า จํานวน 135 คน ราคา 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 36 คน ราคา 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 30 คน ราคา 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
รวมเป็นเงิน 385,157.-บาท
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 ตาม หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2562
 "ทั้งนี้จะเบิกได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น"
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 54 ลําดับที่ 5

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในงาน ซ่อมแซมบํารุงรักษา
ปรับปรุงทรัพย์สินในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลชะมาย เช่นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป สี พู่กัน แผ่นซีดี และ
วัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

งบลงทุน รวม 161,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางหนังสือนิทาน แบบพลาสติก จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน จํานวน 5 ชุด แบบพลาสติก โพ
ลีเอธีลีน จํานวน 3 ชั้น จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 81 ลําดับที่ 2
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ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 24,000 บาท
เพื่่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 4 ตู้ จัดซื้อนอก
เหนือจากบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 81 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องช่วยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพก
พา จํานวน 1เครื่อง ชาร์ตแบตในตัวเครื่อง พร้อมไมค์ลอยแบบติดเสื้อ
และแบบครอบหัวครบชุด USB/SD 
จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติ
งาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 81 ลําดับที่ 3

จอขาตั้ง จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอขาตั้งเคลื่อนที่ แบบพับได้ ขนาด 100
 นิ้ว TripodScreen เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ขนาดจอ 68x83
 นิ้ว (160x212CM) จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 34 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที1่ (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 81 ลําดับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 99,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสนามเด็กเล่น จํานวน 99,000 บาท
เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างสนามเด็กเล่น โดยการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า ขนาดกว้าง 12.00
 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ
.ศ.2552 มาตรา 50
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 54 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,800,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ตั้งไว้ 4,800,000.-บาท อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนในเขตเทศบาล โดยให้ถื่อปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 " ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยให้ตั้งในหมวดเงินอุด
หนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลชะมาย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
-โรงเรียนบ้านหนองหว้า จํานวน 986 คน ราคา 20 บาท จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 131 คน ราคา 20บาท จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 101 คน ราคา 20บาท จํานวน 200 วัน
รวมจํานวน 1200 คนๆละ  20 บาท จํานวน 200 วัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 52 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,012,900 บาท

งบบุคลากร รวม 4,383,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,383,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกอง
สาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ประเภทอํานวยการท้องถิ่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,055,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 317,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง และข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการอื่น ที่
เทศบาลตําบลชะมายมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ของ
เทศบาลตําบล

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าเช่าที่ดินสําหรับ
สาธารณประโยชน์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบฯ เช่นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา และอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซัก
ฟอก แปรง ไม้กวาด เข่ง และอื่นๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ใน
งาน  เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อ สี ปูนซีเมนต์ ทราย และ
อื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถ น๊อต สกรู และอื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หู
ฟัง เปลหามคนไข้ ถุงเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน  สายยาง ลูก
ยาง และอื่นๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ เครื่องดักแมลง จอบพรวน วัดุเพาะ
ชํา และอื่นๆ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขา
ตั้งกล้อง แผ่นซีดี และอื่นๆ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ และอื่นๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง  หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี และอื่นๆ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
ใดประเภทหนึ่งแต่มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลตามอํานาจ
หน้าที่ เช่นมิเตอร์นํ้า สมอเรือ และอื่นๆ

งบลงทุน รวม 189,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เก้าอี้สํานักงาน สําหรับปฎิบัติงาน จํานวน 1
 ตัว เป็นเก้าอี้เบาะและพนักพิงหุ้มหนา มีที่พักแขน ชุบโครเมี่ยมบุด้วย
หนัง ปรับสูง ตํ่าได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 61 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 52
 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 86 ซม. จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจํา
เป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 35 ลําดับที่ 2

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 
คุณลักษณะ
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 35 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้า 35 ลําดับที่ 3  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง รักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 64,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สภาพเดิม
เป็นโรงจอดรถ ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่  3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 910,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 905,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรวมถึงการจ้างเหมาบริการ
บุคคล ฉีดยา ฉีดพ่นสารเคมี กําจัดพาหะนําโรค และรายจ่ายอื่นๆ ใน
งานบริการสาธารณสุข ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า 104 ลําดับที่ 12
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตาม
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว ปีละ 2 ครั้ง ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัว
ละ 3 บาท ต่อครั้ง ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) จากเงิน
อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จากการ
สํารวจของเทศบาลที่ส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมปกครองท้อง
ถิ่น (ปี 2561:จํานวน 2,677 ตัว) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข "คนชะมาย ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า"

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้
จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที่ มท0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 20 ลําดับที่ 1

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข "ชุมชนสมองดี ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีน ตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี"

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้
จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที่ มท0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 22 ลําดับที่ 3
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข "ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

จํานวน 86,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้
จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และหนังสือที่ มท0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 21 ลําดับที่ 2

โครงการเพาะชํากล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพาะชํากล้าไม้ พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อนําไปใช้ในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วย
งาน ชุมชน สถานที่สาธารณะต่างๆ หรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล เป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน
ปลูก ภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ปลูกพืช ฯลฯค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
/พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560/ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 71 ลําดับที่ 1

โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในวัยรุ่น ประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุและรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า  55 ลําดับที่ 1 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด วัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า 105 ลําดับที่ 17 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันกําจัด
โรคไข้เลือดออก และรวมถึงโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ เช่น ค่าเอกสาร
เผยแพร่ให้ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 67 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจากสํานักงานปศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
/หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า 55 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ใน
การปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน และในเขตเทศบาลตําบลชะมาย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารเผย
แพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17/พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560/ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 71  ลําดับที่ 2

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภายนอก ได้แก่ อาสาสมัครกู้ชีพ หรือ
บุคคลทั่วไป ในการปฏิบัติงานตามแผนโครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/รายวัน โดยทําสัญญา
จ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานให้ชัดเจนมีการส่งมอบหมายงานและ
การตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับโครงการให้บริการทางสังคม ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 หนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 56 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตามอํานาจหน้าที่ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตําบล
ชะมาย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตําบลชะมาย เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการสํารวจข้อมูลประชาชนกลุ่ม ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เชิงลึกด้านต่าง ๆ เช่น การสํารวจข้อมูลพื้นฐานทั่ว
ไป ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ข้อมูลด้านบริหารจัดการธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้าน
อาชีพและรายได้ ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดคีย์ข้อมูลเพื่อทําระบบฐานข้อมูล  เพื่้
อนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของแต่ละประชาชนกลุ่มเปราะบางไปใช้ใน
การจัดกลุ่ม  เพื่อสร้างกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาชีวิต เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น จัดกิจกรรมผู้สูงอายุกับการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลชะมาย ,กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
หรือหมายเลขด่วน 1669 โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ,กิจกรรม
การฝึกอาชีพ
ให้กับผู้พิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน  เช่นใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพหนะ ค่า
นํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 61 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งาน"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เช่น ใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และรายจ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )ของเทศบาลตําบล
ชะมาย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 61 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,774,300 บาท

งบบุคลากร รวม 4,298,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,298,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,987,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผู้
อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่งที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,041,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จ้าง

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามอํานาจหน้าที่และ
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ทรัพย์สิน วัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่างๆ กระดาษ ปากกา และค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบ หรือวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า สําหรับใช้ในงานซ่อม
แซม ปรับปรุงบํารุงรักษางานไฟฟ้าสาธารณะ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในงานซ่อมแซม บํารุง
รักษา ปรับปรุงทรัพย์สิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ยานพาหนะและขนส่งที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในสวนสาธารณะ
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และอื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี และอื่้นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดแต่
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์
ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่
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งบลงทุน รวม 1,021,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,021,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะเหล็ก จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน จํานวน 1 ตัว
ขนาด 5 ฟุต มีคุณลักษณะดังนี้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 153 ซม.
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 77  ซม.
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
-หน้าโต๊ะทําจากเหล็กแผ่นพ่นสีอีพ๊อกซี่ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5
 มิลลิเมตร
-หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยพีวีซี (PVC) ทนต่อการขูดขีด
-ตู้สําหรับใส่เอกสารโครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เป็น
แบบ3 ลิ้นชัก สามารถล๊อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก 
-ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-ขาทั้งสองข้างทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 1

2.โต๊ะเหล็ก จํานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน จํานวน 1 ตัว
ขนาด 4.5 ฟุต มีคุณลักษณะดังนี้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 137 ซม.
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 67  ซม.
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
-หน้าโต๊ะทําจากเหล็กแผ่นพ่นสีอีพ๊อกซี่ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5
 มิลลิเมตร
-หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยพีวีซี (PVC) ทนต่อการขูดขีด
-ตู้สําหรับใส่เอกสารโครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เป็น
แบบ3 ลิ้นชัก สามารถล๊อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก 
-ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-ขาทั้งสองข้างทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 3
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เก้าอี้ทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  2 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
-เก้าอี้แบบพนักพิงกลาง 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 63 ซม.
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 97 ซม.
-ขาทําจากเหล็กชุบโคลเมี่ยม
-หุ้มด้วยหนังเทียม
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 2

ชั้นเก็บแฟ้ม จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้
คุณลักษณะดังนี้
-ชั้นเก็บแฟ้ม แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม.
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 170 ซม.
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-พ่นเคลือบด้วยลีอีพอกซี่
-แบบล้อเลื่อน
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 5

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 2 ตู้
คุณลักษณะดังนี้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 182 ซม.
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
-เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ
-กุญแจแบบมือจับชนิดปิด
-พ่นเคลือบด้วยลีอีพอกซี่
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสูด ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 1 ณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 39 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ครั้งที่ 6
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จํานวน 39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) สําหรับ
ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง 
มีคุณลักษณะดังนี้
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x4800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legalและ Custom
-มีความละเอียดในการสแกน Interpolated ไม่น้อย
กว่า 19,200x19,200 dpi 
-มีความละเอียดในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 1,200x4,800 dpi
-มีความสามารถในการรับ-ส่งแฟกซ์
จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 38 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัรฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,444,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,444,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,064,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,024,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการ
เอกชนในการฝังกลบขยะ) ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคล ฝังกลบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 72 ลําดับที่ 1
2.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ตั้งไว้ 216,000.- บาท เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณที่
ทางสาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 72 ลําดับที่ 2
3.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล ตั้ง
ไว้ 108,000.- บาท เพื่อปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า 150 ลําดับที่ 8

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเหมาบริการในการจัดการขยะอย่างมีคุณภาพตาม
กิจกรรมส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและร่วมขับเคลื่อน
โครงการตามแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวด
ล้อม และรายจ่ายอื่นๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2542 /พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17/
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560 /ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557/    ระเบียบกองทุนสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 73 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดรณรงค์ เผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาม
หลัก 3 Rs ในเขตเทศบาลตําบลชะมายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารเผย
แพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2542 /พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17/
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560 /ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 73 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ใน กิจกรรมของเทศบาลอํานาจหน้าที่ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
1. ถังขยะพลาสติก จํานวนไม่น้อยกว่า 200 ใบ  จํานวน 360,000 บาท
2. ท่อดูดสิ่งปฏิกูล สายยาง สายยางล้างถนน ฯลฯ จํานวน  20,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,043,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,043,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 268,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 727,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มแก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)เงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 372,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 307,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 307,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ จํานวน 97,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้า
หมาย ในอัตราคนละ 6,500 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากรและรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 62 ลําดับที่ 1

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 62 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 72 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
อย่างบูรณาการ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรที่ให้ความรู้แก่
ผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทําแผนชุมชนและสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 62 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตาม
ระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 73 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์พับได้ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์พับได้ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 3
 เมตร
ยาว 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร หลังคากันนํ้าโครงหลังคาและเสา ทํา
จากเหล็กเคลือนสนิม จํานวน 10 หลัง จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 36 ลําดับที่ 1
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พัดลมใบพัดเหล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมใบพัดเหล็ก ชนิดตั้งพื้น ใบพัดเหล็ก 4
 ใบ ขนาด 24 นิ้ว ปรับระดับแรงลมด้วยปุ่มกด 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา
ได้ และปุ่มบังคับส่ายได้ตามความต้องการ ความสูงไม่น้อยกว่า 150
 เซนติเมตร จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 36 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ลําโพงเคลื่อนที่  ชุดลําโพงเอนกประสงค์พร้อมด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว ลําโพงวูฟเฟอร์ขนาด 15 นิ้ว  กําลังขับ 100 W 
มีระบบบลูทูช ชุดล้อลาก ช่องต่อ Microphone,USB และแบตเตอรี่ภาย
ในตัว จํานวน 1 เครื่อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตําบลชะมายเพื่อการศึกษาที่ก้าวทัน
โลก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้แก่ กศน.ตําบลชะมาย ในการฝึก
อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชน  ค่า
วัสดุ และรายจ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้า 172 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 40,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสําคัญทางศาสนา เช่น ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่า
ป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 57 ลําดับที่ 1
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 491,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชนทุกชุมชน และสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตําบล
ชะมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย หรือเป็นการจัดส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขัน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการแข่งขันกีฬาที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 58 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
บ้าน/ชุมชน และการแข่งขันกีฬาต่างๆที่เทศบาลตําบลชะมายจะต้อง
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 

งบลงทุน รวม 201,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก) จํานวน 83,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อ
เหล็ก) จํานวน 3 ชุด  มีคุณลักษณะดังนี้
-ระบบ Magneac สามารถปรับระดับความหนืดได้ไม่น้อยกว่า 15
 ระดับ ขนาดของ Flywbeel ไม่น้อยกว่านํ้าหนัก 8 กิโลกรัม หน้า
จอ LCD แสดงผล เวลา ระยะทาง ความเร็ว วัดแคลอรี่ อัตราการเต้นของ
หัวใจ วัดชีพจรด้วยระบบ hand pulse เบาะนั่งขนาดใหญ่นั่ง
สบาย สามารถปรับเข้า - ออก ได้ ตามสรีระของผู้ใช้พร้อมทั้งพนักพิงเป็น
ตะข่ายสามารถระบายช่วยระบายอากาศได้อย่างดีไม่ซับเหงื่อ โครงสร้าง
ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 163.5x67x105.5 เซนติเมตร รับนํ้าหนักผู้ใช้ได้ไม่ตํ่า
กว่า 120 กิโลกรัม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชี1ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 37 ลําดับที่ 2
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เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จํานวน 7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวด
หลัง จํานวน 3 ชุด 
มีคุณลักษณะดังนี้
-เบาะรองหลังเอนได้ถึง 180 องศา สามารถทวิสลดหน้าท้อง เสริมซิก
แพ็ก หมุนได้ 360 องศา สามารถปรับระดับโรลเลอร์โฟมรองรับต้นคอ
ได้ ที่พักวางขาไว้สําหรับออกกําลังกายแบบคู่ รับนํ้าหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 120 กก. เนื้อวัสดุเหล็ก + พี ยู โฟม โฟมรองแผ่นหลัง 8
 ลูก มีสปริงแรงต้าน 4 เส้น ขนาดตัวสินค้าไม่ตํ่ากว่า 35 x125 x 89
 เซนติเมตร นํ้าหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 11 กิโลกรัม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชี1ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 37 ลําดับที่ 3

ลู่วิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) จํานวน 110,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) จํานวน 3 ชุด 
มีคุณลักษณะดังนี้
-ลู่วิ่งเอนกประสงค์ ความเร็วเริ่มต้นที่ 1-18 กม./ชม. ความชันด้วยระบบ
ไฟฟ้า 0-20 % หน้าจอแสดงผล LCD Blue black ligth พร้อมแสดง
ผล ระยะทาง,เวลา ความเร็ว,ความชัน,แคลอรี่ และอัตราการเต้นของ
หัวใจมีโปรแกรมสําเร็จรูปการ P1-P12 โปรแกรม Manual  U1-U3 มี
ขนาดสายพานไม่น้อยกว่า 46 x 136 ซม. ตัวเครื่องสามารถรับนํ้าหนัก
ตัวผู้ใช้ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 กก. วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วย
ระบบมือสัมผัส,มีระบบรองรับแรงกระแทก,มี Emergency Key,มีช่อง
ต่อ Mp3 และมีลําโพงในตัว,พับเก็บได้,มีล้อเลื่อนพับสะดวก
จัดซื้อนอกเหนือบัญชี1ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 37 ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 512,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานทําบุญตักบาตร
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทําบุญตักบาตร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ และราย
จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้าที่ 109 ลําดับที่  2 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการและกิจกรรมต่าง ค่าปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ถวาย
สังฆทาน ค่าดอกไม้พานรดนํ้าผู้สูงอายุ ประดับแท่นพูดโต๊ะรับแขก ค่า
วัสดุตกแต่งรถพระพุทธรูป และเวทีงานสงกรานต์ ค่าวัสดุสํานักงานในการ
เชิญแขก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงติดตั้ง ค่าอาหาร นํ้าดื่ม และราย
จ่ายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลําดับ
ที่  5 

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง เป็นค่าใช้
จ่ายพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ เช่น ค่าถ้วยรางวัลการ
ประกวดนางนพมาศ และประกวดอื่นๆ ค่าของขวัญของรางวัลตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดผู้แสดงบนเวที ค่า
วัสดุก่อสร้าง และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 59 ลําดับที่  3 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เป็น
ค่าใช้จ่ายพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเด็กและ
เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการ
ดําเนินงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 60 ลําดับที่  4

งบเงินอุดหนุน รวม 202,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 202,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนให้อําเภอทุ่งสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้าที่ 176 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง ประจําปี จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนให้อําเภอทุ่งสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่างๆในงาน
ประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้าที่ 175 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนให้อําเภอทุ่งสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่างๆในงาน
ประเพณีเดือนสิบ ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้าที่ 176 ลําดับที่ 5

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 7,000 บาท
อุดหนุนให้อําเภอทุ่งสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหาคม จัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ชะมาย หน้าที่ 175 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนมูลนิธิเจ้าเฮงเซ(ศาลเจ้า 108-109
 ทุ่งสง)ในการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) ประจําปี 2562 เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 77 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลชะมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปี 2562 เช่น ค่าเทียน ค่าผ้า
อาบนํ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลชะ
มาย หน้าที่ 176 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จํานวน 100,000 บาท
1.อุดหนุนวัดเขากลาย เป็นเงิน 50,000.-บาท โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพนมพระค่าขบวนแห่เรือ ค่า
อาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัย
ไทยธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าพิธีการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 77 ลําดับที่ 2
2.อุดหนุนวัดวังหีบ เป็นเงิน 50,000.-บาท โครงการจัดงานประเพณีชัก
พระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพนมพระค่าขบวนแห่เรือ ค่า
อาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัย
ไทยธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าพิธีการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 77 ลําดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,796,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,796,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
1) ใช้ครื่องยนต์เบนซิน
 2) นํ้าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที
จัดซื้อตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 39 ลําดับที่ 8
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,775,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ป.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่ที่ 3 จํานวน 155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ป.สามารถ  เอี่ยมวงศ์ สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรคอนกรีตและหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดย
ตอนที่ 1 ทําการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.50  เมตร ระยะทาง  16.50
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  57.75  ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ  0.25 เมตร 
ตอนที่ 2 ทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.50  เมตร ระยะทาง  61.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  213.50  ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ  0.25 เมตร 
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  271.25  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้าที่ 45 ลําดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 จํานวน 297,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2  สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทาง
เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  5.00
  เมตร ระยะทาง  108.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  540.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 43 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 จํานวน 254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุดบางส่วนและไม่มีดินคันทาง ปรับปรุงโดยทําการถม
ดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  103.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  412.00  ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 6 ลําดับที่ 5
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่  5 จํานวน 295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
หินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะ
ทาง  126.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  504.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00  เมตร ลอดถนน 
1 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 10 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1  หมู่ที่ 2 จํานวน 326,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  152.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  608.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 42 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 12 หมู่ที่  6 จํานวน 419,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 12 สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทาง
เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  800.00  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 49 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 6 หมู่ที่  6 จํานวน 428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 6 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  800.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 11 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม  กลิ่นดี สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  60.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  240.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 1 ท่อน (เพิ่ม
จากท่อเดิม) ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 10 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิคม ทองขํา หมู่ที่  7 จํานวน 199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม  ทองขํา สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  89.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  356.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 13 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 จํานวน 187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อ
สร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะ
ทาง  80.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  320.00
  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร และ
วางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00
  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 7 ลําดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 จํานวน 171,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง  จริตงาม สภาพ
เดิมไม่มีดินคันทาง ปรับปรุงโดยทําการถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
พื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  80.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  320.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 6 ลําดับที่ 4
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 จํานวน 131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทาง
เดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.50
  เมตร ระยะทาง  70.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  245.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 1 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 จํานวน 253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุดบางส่วน ปรับปรุงโดย
ทําการถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร ระยะ
ทาง  89.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  445.00
  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 40 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 จํานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/1 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  87.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  348.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 8 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/2 หมู่ที่ 4 จํานวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/2 สภาพเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  160.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  640.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร ระยะทาง  60.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 8 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายรําคาญ  หมู่ที่ 4 จํานวน 332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนาย
รําคาญ  สภาพเดิมเป็นท่อ คสล.ลอดถนน ขนาด 3- ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  1.00x1.00 เมตร ชํารุด ปรับปรุงโดยทําการรื้อท่อเดิม และก่อ
สร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง  ขนาด 2–1.80x1.80 เมตร ความ
ยาว 7.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 7 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 จํานวน 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนาย
เสวียน สภาพเดิมเป็นร่องระบายนํ้าตื้นเขิน ปรับปรุงโดยทําการวางท่อ
ระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00
  เมตร จํานวน 106.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  13 แห่ง  ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 50 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 7

จํานวน 522,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายบ้านคลองขี่เปล (บ้าน
ณรงค์-เหมืองสาธารณะ) สภาพเดิมไม่มีระบบระบายนํ้า ปรับปรุงโดยทํา
การวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 205.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. จํานวน  23 แห่ง  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 50 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายหนองเหรียง-คลองจัง (สี่แยกนาคํา
ทวด-หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ที่ 6

จํานวน 942,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายหนองเหรียง-คลองจัง (สี่แยก
นาคําทวด-หมู่บ้านไพรบุญ) สภาพเดิมเป็นร่องระบายนํ้าตื้นเขิน ปรับปรุง
โดยทําการวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80x1.00  เมตร จํานวน 212.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. จํานวน  23 แห่ง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 49 ลําดับที่ 5

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 จํานวน 298,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้าสายอัจฉิมา สภาพเดิมไม่มีระบบ
ระบายนํ้า ปรับปรุงโดยทําการวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00  เมตร จํานวน 88.00 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. จํานวน  11 แห่ง และก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัววี ความ
ยาว 69.00 เมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 5 ท่อน ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 14 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะบริเวณมัสยิด หมู่ที่ 8 จํานวน 362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะบริเวณมัสยิด สภาพเดิมเป็นสวน
สาธารณะบางส่วน ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ ขนาด
กว้าง  6.00  เมตร ยาว  4.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  24.00
 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 16 ลําดับที่ 3
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โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 6 จํานวน 362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา สภาพ
เดิมเป็นสวนสาธารณะบางส่วน ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างห้องนํ้า
สาธารณะ ขนาดกว้าง  6.00  เมตร ยาว  4.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า  24.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 12 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 จํานวน 348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลองนา สภาพ
เดิมตลิ่งชํารุด ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ความ
ยาว 71.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 5 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 จํานวน 483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย สภาพ
เดิมตลิ่งชํารุด ปรับปรุงโดยทําการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ความ
ยาว 89.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 5 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้าสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8

จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านถาวร สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาด
ยางชํารุดและไม่มีระบบระบายนํ้า ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจร
แบบAsphaltic Concrete (Overlay)ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย 7.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร หนา 0.05เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. 
(มอก.ชั้น 3)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 
จํานวน 32.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  5 แห่ง 
และก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัววี ความยาว 30.00 เมตร 
และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น 3)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว 
ใช่ท่อ 7 ท่อน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 16 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 
3 หมู่ที่ 1

จํานวน 479,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายขนส่ง ซอย 3 สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.50  เมตร ระยะทาง  276.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  1,518.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 41 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอี่ยม ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก หมู่ที่ 2 จํานวน 121,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายเอี่ยม  ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก
 สภาพเดิมไม่มีดินคันทาง ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
บดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบด
อัดแน่น กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  118.00 เมตร หนา  0.15
  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร และวางท่อระบาย
นํ้า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00  เมตร ลอด
ถนน 1 แถว ใช้ท่อ 8.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  1  แห่ง ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 4 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้า สายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2

จํานวน 427,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายโรงแรมเจเอส  สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลาดยางและท่อระบายนํ้าชํารุด ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay)  ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00  เมตร ระยะทาง  86.00 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร และ วางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก
.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00  เมตร จํานวน 79.00
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  10 แห่ง และก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.รูปตัววี ความยาว 69.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 3 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่ง
และซอยหมอเนียน หมู่ที่ 8

จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเขาตาเล่งและซอยหมอเนียน สภาพเดิม
เป็นผิวจราจรลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดย
-ตอนที่ 1 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิมสายเขาตาเล่ง
 กว้างเฉลี่ย  4.70 เมตร ระยะทาง  104.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  488.80  ตารางเมตร  
-ตอนที่ 2 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิมซอยหมอ
เนียน กว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ระยะทาง  50.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้ง
หมดไม่น้อยกว่า 728.80  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 15 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวี
สุข ซอย 1 หมู่ที่ 2

จํานวน 431,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดย
- ตอนที่ 1 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  10.00 เมตร ระยะทาง  30.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  300.00  ตารางเมตร  
- ตอนที่ 2 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00 เมตร ระยะทาง  75.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร  
- ตอนที่ 3 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00 เมตร ระยะทาง  41.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  246.00  ตารางเมตร  
- ตอนที่ 4 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00 เมตร ระยะทาง  53.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  318.00  ตารางเมตร  
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  1,314.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 45 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asplaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย 
หมู่ที่ 4

จํานวน 544,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสาย ป.ศิลาชัย สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง  328.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  1,640.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 47 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แบบ Asphaltic Concret สาย
เอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3

จํานวน 414,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเอเชีย-คลองนา สภาพเดิมเป็นผิวจราจร
ลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง  250.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  1,250.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 46 ลําดับที่ 2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ กศน
.และประชาชน อุดหนุนให้แก่ กศน.ตําบลชะมาย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้า 177 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,103,700 บาท

งบกลาง รวม 22,103,700 บาท
งบกลาง รวม 22,103,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 559,000 บาท

1.เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างเทศบาล ตาม
กฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งไว้ 520,000 บาท
2.เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตําแหน่งผู้
ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สําหรับผู้มี
ทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 39,000 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จํานวน 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการเทศพาณิชย์สถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลชะมาย เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ 480 ลว. 31 ม.ค. 2561 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 1,462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ กิจการเทศพาณิชย์ สถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอทุ่งสง สําหรับเบิกจ่ายให้แก่กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอทุ่งสง ที่มีเงินไม่พอจ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าจ้างบุคลากร ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,090,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดยประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม พ.ศ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน พ.ศ.2561 และประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้ง
หมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 63 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,736,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดยประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม พ.ศ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน พ.ศ.2561 และประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้ง
หมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 63 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดย
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม พ.ศ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน พ.ศ.2561 และประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้ง
หมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ของเทศบาลตําบลชะมาย หน้า 63 ลําดับที่ 1

สํารองจ่าย จํานวน 279,600 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจําเป็น
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:21 หน้า : 66/67



รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าชําระภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระภาษีบํารุงท้องที่ในที่ดินของเทศบาลตําบลชะมายโดย
จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามหนังสือ นศ ด่วนที่สุดที่ นศ 0023.3/ว284

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงการจราจรร่วมกับตํารวจ
จราจร สําหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟ
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆ ที่มีลักษณะดัง
กล่าว ทั้งนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบก
จ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เป็นไปตามหนังสือด่วน
มากที่ มท 0313.4/ว3203 ลว. 4 ต.ค. 2539  

ค่าบํารุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 82,900 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละหนึ่งส่วน
หกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินอุดหนุน ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะมายถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ
.ศ.2557 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว1263 ลว. 30
 พ.ค. 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย และ
พนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบฯ กําหนดไว้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,079,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลตําบล
ชะมาย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว2305  ลว. 26 ก.ค. 2561
รายละเอียดคํานวนเงินส่งสมทบ กบท. ดังนี้
1.รายได้จากรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
.2562 ไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน 
มารวมคํานวณ เป็นเงิน 86,700,000-35,000,000 = 51,700,000
 บาท
2. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ โดยไม่ต้องนําประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไป
ช่วยเหลืองบเฉพาะการซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมารวม
ในการคํานวน ดังนี้
    2.1 รายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่ง  เป็นเงิน 
3,350,000 - 1,462,000 =1,888,000.-
    2.2  รายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย 
เป็นเงิน  1,762,000 - 1,400,000 =362,000
คิดเงินสมทบ กบท. กรณีเทศบาลตําบล ให้คํานวณในอัตราร้อยละ2 
ดังนั้น เทศบาลตําบลชะมายหักเงินส่งสมทบ กบท.เป็น
เงิน  51,700,000+1,888,000+362,000 = 53,950,000 *2% =
1,079,000 บาท 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

1,462,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระภาษีบํารุงท้อง
ที่ 500

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 2,500

ค่าบํารุงสมาชิกรายปี
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

82,900

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนา
นุบาล

1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 559,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,090,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,079,000

สํารองจ่าย 279,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,736,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

1,462,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระภาษีบํารุงท้อง
ที่ 500

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 2,500

ค่าบํารุงสมาชิกรายปี
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

82,900

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนา
นุบาล

1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 559,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,090,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,079,000

สํารองจ่าย 279,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,736,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,434,240 1,434,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 727,000 1,041,000 3,055,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 192,000 317,800

เงินเดือนพนักงาน 268,800 2,987,300 950,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 25,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,054,000 118,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 748,000 255,700 4,097,090 9,924,490

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,600 218,400 222,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 29,500 305,300 952,600

เงินเดือนพนักงาน 1,307,500 1,081,200 7,429,600 14,024,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 264,700 264,700

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 374,400 530,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,000 48,550 79,600 221,150

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

90,000 90,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 156,000 248,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 992,000 50,000 3,214,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 155,000 215,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 105,000 167,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระบบ
สมัครใจและการฝึก
อาชีพ

97,500

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

250,000

โครงการจัดการการ
เลือกตั้ง

โครงการจัดงานทําบุญ
ตักบาตรประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 90,000

โครงการจัดงานลอย
กระทง 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพื่อบริการ
และพัฒนา

130,000

โครงการบูรณาการ
เพื่อจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน

25,000

โครงการปฐมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการประชา
สัมพันธ์การสร้างแรง
จูงใจในการชําระภาษี
และให้ความรู้ด้านภาษี

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:46 หน้า : 5/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000 3,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระบบ
สมัครใจและการฝึก
อาชีพ

97,500

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

250,000

โครงการจัดการการ
เลือกตั้ง 300,000 300,000

โครงการจัดงานทําบุญ
ตักบาตรประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 90,000

โครงการจัดงานลอย
กระทง 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

240,000 240,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพื่อบริการ
และพัฒนา

130,000

โครงการบูรณาการ
เพื่อจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน

25,000

โครงการปฐมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

10,000 10,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การสร้างแรง
จูงใจในการชําระภาษี
และให้ความรู้ด้านภาษี

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวที
ประชาคมเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาบุคลากร

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข "คน
ชะมาย ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า"

48,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
"ชุมชนสมองดี ส่งเสริม
การบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ตามแนวทาง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

26,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข "ส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กตามแนวทางพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

86,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:46 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวที
ประชาคมเทศบาล
ตําบลชะมาย

70,000 70,000

โครงการประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000 25,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาบุคลากร 25,000 25,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข "คน
ชะมาย ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า"

48,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
"ชุมชนสมองดี ส่งเสริม
การบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ตามแนวทาง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

26,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข "ส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กตามแนวทางพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

86,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะ
บางของเทศบาลตําบล
ชะมาย

150,000

โครงการเพาะชํากล้า
ไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
พัสดุ

โครงการไม่พร้อม ไม่
ท้อง เข้าถึงและเข้าใจ
วัยรุ่น

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกคัดแยกขยะ
และของเสียจากต้นทาง

15,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการวันเทศบาล 
24 เมษายน
โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะ
บางของเทศบาลตําบล
ชะมาย

150,000

โครงการเพาะชํากล้า
ไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
พัสดุ

15,000 15,000

โครงการไม่พร้อม ไม่
ท้อง เข้าถึงและเข้าใจ
วัยรุ่น

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกคัดแยกขยะ
และของเสียจากต้นทาง

15,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 60,000 60,000

โครงการวันเทศบาล 
24 เมษายน 15,000 15,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพื่อขับ
เคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

50,000

โครงการส่งเสริมสิ่ง
แวดล้อมชุมชน 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง

โครงการให้บริการทาง
สังคมด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

500,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น

โครงการอบรมเครือ
ข่ายนักประชาสัมพันธ์
ประจําชุมชน/หมู่บ้าน 
ตําบลชะมาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพื่อขับ
เคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

50,000

โครงการส่งเสริมสิ่ง
แวดล้อมชุมชน 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,439,600 1,439,600

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง

15,000 15,000

โครงการให้บริการทาง
สังคมด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

500,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น 35,000 35,000

โครงการอบรมเครือ
ข่ายนักประชาสัมพันธ์
ประจําชุมชน/หมู่บ้าน 
ตําบลชะมาย

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 60,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 17,000 77,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 15,000 125,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 580,000 580,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอื่น 385,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะเหล็ก 7,000

2.โต๊ะเหล็ก 6,500

เก้าอี้ทํางาน 10,000 5,000

เก้าอี้ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญการ

ชั้นเก็บแฟ้ม 4,500

ชั้นวางหนังสือนิทาน 
แบบพลาสติก

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,684,600 2,684,600

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุก่อสร้าง 2,000 10,000 122,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 95,000 150,000

วัสดุอื่น 10,000 3,000 413,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะเหล็ก 7,000

2.โต๊ะเหล็ก 6,500

เก้าอี้ทํางาน 12,000 27,000

เก้าอี้ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญการ 10,000 10,000

ชั้นเก็บแฟ้ม 4,500

ชั้นวางหนังสือนิทาน 
แบบพลาสติก 9,000 9,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:46 หน้า : 14/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนกระจกทรง
สูง

ตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง

ตู้เหล็ก 11,000

ตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 3 
ลิ้นชัก
ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก

เต็นท์พับได้ 25,000

พัดลมใบพัดเหล็ก 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (inkjet Printer) 39,000

เครื่องสแกนเนอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด800VA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนกระจกทรง
สูง 24,000 24,000

ตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง 25,000 25,000

ตู้เหล็ก 11,000

ตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 3 
ลิ้นชัก 5,500 5,500

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก 12,400 12,000 24,400

เต็นท์พับได้ 25,000

พัดลมใบพัดเหล็ก 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 48,000 48,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 7,900 7,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (inkjet Printer) 39,000

เครื่องสแกนเนอร์ 18,000 18,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 5,000 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด800VA 2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อน
ย้าย พกพา ตู้ลําโพง
เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารข้อเข่า 
(แบบจักรยานล้อเหล็ก) 83,700

เครื่องบริหารแขน ลด
หน้าท้องและนวดหลัง 7,200

ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 
(แบบไฟฟ้า) 110,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ขาตั้งถังนํ้าโครงเหล็ก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 814,000

รถบรรทุก(ดีเซล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

กล้องวิดีโอ

เครื่องช่วยสอนลําโพง
ขยายเสียงแบบพกพา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

18,000 18,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อน
ย้าย พกพา ตู้ลําโพง
เอนกประสงค์

10,000 10,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารข้อเข่า 
(แบบจักรยานล้อเหล็ก) 83,700

เครื่องบริหารแขน ลด
หน้าท้องและนวดหลัง 7,200

ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 
(แบบไฟฟ้า) 110,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 210,000

ครุภัณฑ์อื่น

ขาตั้งถังนํ้าโครงเหล็ก 42,000 42,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 814,000

รถบรรทุก(ดีเซล) 2,500,000 829,000 3,329,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 19,300 19,300

กล้องวิดีโอ 16,000 16,000

เครื่องช่วยสอนลําโพง
ขยายเสียงแบบพกพา 16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอขาตั้ง

ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 10,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อแยก 3 ทาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย ป
.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่
ที่ 3

155,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย ว.อรุณ
ภัณฑ์ หมู่ที่ 2

297,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเขากลาย 
ซอย 2 หมู่ที่ 3

254,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายตาลาภ 
หมู่ที่  5

295,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายท่าหลวง 
ซอย 1  หมู่ที่ 2

326,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาคําทวด 
ซอย 12 หมู่ที่  6

419,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาคําทวด 
ซอย 6 หมู่ที่  6

428,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนายเจิม 
กลิ่นดี หมู่ที่ 5

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนิคม ทอง
ขํา หมู่ที่  7

199,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอขาตั้ง 5,500 5,500

ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 10,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อแยก 3 ทาง 19,600 19,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ 1,000,000 1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย ป
.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่
ที่ 3

155,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย ว.อรุณ
ภัณฑ์ หมู่ที่ 2

297,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเขากลาย 
ซอย 2 หมู่ที่ 3

254,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายตาลาภ 
หมู่ที่  5

295,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายท่าหลวง 
ซอย 1  หมู่ที่ 2

326,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาคําทวด 
ซอย 12 หมู่ที่  6

419,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาคําทวด 
ซอย 6 หมู่ที่  6

428,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนายเจิม 
กลิ่นดี หมู่ที่ 5

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนิคม ทอง
ขํา หมู่ที่  7

199,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาง
เมียด หมู่ที่ 4

187,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
สว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3

171,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายประดิษฐ์
เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1

131,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหนอง
หว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/1 หมู่ที่ 4

186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/2 หมู่ที่ 4

340,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล
.บริเวณบ้านนาย
รําคาญ  หมู่ที่ 4

332,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายคลองขี่
เปล-บ้านนายเสวียน 
หมู่ที่ 7

490,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายบ้าน
คลองขี่เปล (บ้านนาย
ณรงค์-เหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 7

522,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายหนองเห
รียง-คลองจัง (สี่แยก
นาคําทวด-หมู่บ้านไพร
บุญ) หมู่ที่ 6

942,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายอัจฉิมา 
หมู่ที่ 7

298,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาง
เมียด หมู่ที่ 4

187,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
สว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3

171,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายประดิษฐ์
เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1

131,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหนอง
หว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/1 หมู่ที่ 4

186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/2 หมู่ที่ 4

340,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล
.บริเวณบ้านนาย
รําคาญ  หมู่ที่ 4

332,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายคลองขี่
เปล-บ้านนายเสวียน 
หมู่ที่ 7

490,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายบ้าน
คลองขี่เปล (บ้านนาย
ณรงค์-เหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 7

522,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายหนองเห
รียง-คลองจัง (สี่แยก
นาคําทวด-หมู่บ้านไพร
บุญ) หมู่ที่ 6

942,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํ้าสายอัจฉิมา 
หมู่ที่ 7

298,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:46 หน้า : 22/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะบริเวณ
มัสยิด หมู่ที่ 8

362,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะบริเวณหมู่
บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 
6

362,000

โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณ
ถนนเอเชีย-คลองนา 
หมู่ที่ 3

348,000

โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณ
สะพานวัดเขากลาย หมู่
ที่ 3

483,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete และก่อ
สร้างระบบระบายนํ้า
สายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 
8

207,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายขนส่ง 
ซอย 3 หมู่ที่ 1

479,000

โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถเป็นห้องเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์

64,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายเอี่ยม 
ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก 
หมู่ที่ 2

121,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะบริเวณ
มัสยิด หมู่ที่ 8

362,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะบริเวณหมู่
บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 
6

362,000

โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณ
ถนนเอเชีย-คลองนา 
หมู่ที่ 3

348,000

โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณ
สะพานวัดเขากลาย หมู่
ที่ 3

483,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete และก่อ
สร้างระบบระบายนํ้า
สายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 
8

207,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายขนส่ง 
ซอย 3 หมู่ที่ 1

479,000

โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถเป็นห้องเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์

64,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายเอี่ยม 
ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก 
หมู่ที่ 2

121,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete และก่อ
สร้างระบบระบายนํ้า 
สายโรงแรมเจเอส หมู่
ที่ 2

427,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายเขาตา
เล่งและซอยหมอเนียน 
หมู่ที่ 8

242,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายหมู่
บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่
ที่ 2

431,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asplaltic Concrete 
สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4

544,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ แบบ 
Asphaltic Concret 
สายเอเชีย-คลองนา 
หมู่ที่ 3

414,000

โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอทุ่งสง

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete และก่อ
สร้างระบบระบายนํ้า 
สายโรงแรมเจเอส หมู่
ที่ 2

427,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายเขาตา
เล่งและซอยหมอเนียน 
หมู่ที่ 8

242,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete สายหมู่
บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่
ที่ 2

431,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ 
Asplaltic Concrete 
สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4

544,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบ แบบ 
Asphaltic Concret 
สายเอเชีย-คลองนา 
หมู่ที่ 3

414,000

โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 99,000 99,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอทุ่งสง

30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  15:38:47 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานประเพณี
ทิ้งกระจาด (วันสารท
จีน)

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจําปี

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุ่งสง ประจําปี

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ 15,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000

โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่

20,000

โครงการพัฒนาศูนย์ดิ
จิทัลชุมชน กศน.ตําบล
ชะมายเพื่อการศึกษาที่
ก้าวทันโลก

20,000

โครงการอาหารกลาง
วัน

รวม 22,103,700 20,000 10,796,000 1,043,000 1,416,300 8,218,300 230,000 5,922,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานประเพณี
ทิ้งกระจาด (วันสารท
จีน)

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจําปี

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุ่งสง ประจําปี

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ 15,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000

โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่

20,000

โครงการพัฒนาศูนย์ดิ
จิทัลชุมชน กศน.ตําบล
ชะมายเพื่อการศึกษาที่
ก้าวทันโลก

20,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 4,800,000 4,800,000

รวม 11,281,100 5,309,550 20,359,150 86,700,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,762,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,762,000 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 10,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รวม 1,400,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,400,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 350,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับอื่น ๆ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,711,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 807,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 807,120 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล 
ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่มท.0810.5/ว 1046 ลงวันที 14 สิงหาคม 2551  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 747,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สําหรับพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 5
ตําแหน่ง  อัตราค่าจ้างตามคําสั้่งสํานักงานคณะกรรมมการจัดการสถาน
ธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 128/2559 เรื่อง กําหนดให้
ใช้อัตราค่าจ้างของลูกจ้างสํานักงาน จ.ส.ท. พ.ศ. 2559 
และอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 844,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 559,780 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนานุบาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานท้องถิ่นที่มาช่วยเหลือกิจการ
สถานธนานุบาลกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา และพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา หรือพนัก
งานสถานธนานุบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลภายนอก
ที่่มีหน้าที่ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน 
จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้
บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท0801.5/ว.18 ลงวัน
ที่15 มกราคม 2550 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 91,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบ ฯ  ตามหนังสือ จสท.ที่ มท 0801.5/ว710 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่มท 0801.5/ว 18 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาล ในอัตราวันละ 100 บาท  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท
 0801.5/ว1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 74,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสม
และเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2522  
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ถึง พ.ศ. 2535) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนา
นุบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 

ค่าอาหาร จํานวน 122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการ
ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักสําหรับพนักงานสถาน
ธนานุบาลตามระเบียบ ฯ

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 41,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตาม
กฏหมาย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาลและทรัพย์จํานํา

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ค่าสอบบัญชี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่มท 0801.5/ว
 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2547 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของสถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล
ให้สามารถใช้ได้ตามปกติ 

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาล และทรัพย์สินรับ
จํานําให้สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 79,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นํ้ายาดับ
กลิ่น และอืน ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อลื่นและเชื้อเพลิงต่าง ๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น
ป้ายต่าง ๆ กระดาษสี พู่กัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าเครื่องสื่อสารอื่น ๆ
 เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าห้องสัญญาดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าจัดส่งเอกสารดวงตราไปรษณีย์ของ
สถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหลัก
เกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการ  สําหรับการเริ่มกิจการสถานธนานุบาล 
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,350,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,350,000 บาท

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 546,000 บาท
ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า ประมาณการจากค่าตอบแทนตามสัญญา
จัดหาประโยชน์ให้เช่าร้านค้า คํานวณตั้งรับจาก รายรับจริง ปีงบ
ประมาณ 2560 

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,085,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมใบรับสถานีขนส่ง สําหรับ
รถโดยสารที่ใช้บริการลานจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง โดย
ประมาณการจาก รายรับจริง ปีงบ ประมาณ 2560

ค่าบริการอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
1ค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้ 200,400 บาท
2ค่านํ้าประปา ตั้งไว้  49,600 บาท

งบทั่วไปช่วยเหลือ จํานวน 1,462,000 บาท
เงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
โดยประมาณการไว้ให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพของสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

ดอกเบี้ย จํานวน 5,000 บาท
ค่าดอกเบี้ย ประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคํานวณตั้งรับจากงบ
ประมาณช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการจากเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้างเหมาบริการ
และค่าปรับผิดสัญญาจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้าในอาคารสถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอทุ่งสง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,958,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
รางวัล หรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอทุ่งสง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,916,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง รวมถึงคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง เป็นต้น เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขน
ส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท
   1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอทุ่งสง พัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งให้ทันสมัยรองรับการ
บริการประชาชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) เทศบาลตําบลชะมาย หน้า 78
    2) การจัดงานจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ตั้งไว้ 5,000
 บาทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน สร้างความรู้จักและเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โยสารอําเภอทุ่งสง
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) เทศบาลตําบลชะมาย หน้า78
   3) การจัดงาน จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอทุ่งสง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อฝึกอบรมความรู้และมารยาทและการ
เพิ่มทักษะในการให้บริการของสถานีขนส่งและการให้บริการ
ประชาชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1)
เทศบาลตําบลชะมาย หน้า78
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,846,000 บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สําหรับค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
2) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สําหรับจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 1,836,000 บาท
    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1) ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่ารับรองคณะของหน่วย
งานราชการอื่น ที่มานิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน กิจกรรมต่างๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ที่สามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งไว้ 5,000 บาท
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอทุ่งสง คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งไว้ 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่
สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบฯ 

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า สําหรับจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สมุด ตั๋วฉีกค่าบริการลานจอด ตรายางและอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทําหรือทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ โคม
ไฟ ฟิวส์และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า กระดาษชําระ ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามระเบียบฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้าทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ต่างๆ เหล็ก
ต่างๆ สี ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่สามารถดําเนินการได้ตาม
ระเบียบฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สําหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุที่มีข้อความโฆษณา และเผยแพร่ต่างๆ เช่น สื่อ
รณรงค์เทศกาลต่างๆ เช่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แผนป้าย แผ่นพับใบปลิวและวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สําหรับจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง และ
วัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สําหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ในการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง เช่น หมึก
พิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเป็นที่สามารถ
ดําเนิน การได้ตามระเบียบ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 860,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งบริการไฟฟ้าในสถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอทุ่งสง 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งบริการนํ้าประปาที่ใช้ในสถานีขน
ส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการในสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง 

งบลงทุน  เป็นเงิน 392,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 392,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 392,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ปรับ
ปรุงโดย
ตอนที่ 1 ทําการขุดรืื้อถนนคอนกรีตเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 53.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 267.50 ตารางเมตร 
ตอนที่ 2 ทําการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล้กกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 56.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 281.50 ตารางเมตร 
-พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 549.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
ชะมาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 เทศบาลตําบลชะมาย หน้า18 ลําดับที่ 1
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