คําแถลงประกอบงบประมาณ
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู.บริหารเทศบาลตําบลชะมาย
จะได.เสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะ
มาย เรื่องงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอสภาเทศบาลตําบลชะมาย ซึ่งถือเป3นครั้งแรกนับตั้งแต
ได.จัดตั้งองค5การบริหารสวนตําบลชะมายเป3นเทศบาลตําบลชะมาย จึงขอแถลงให.ทานประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯทุกทานได.ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลตํ า บลชะมายได. ป ระมาณการรายรั บ ไว. จํ า นวน
๙๖,๙๑๖,๔๘๐.- บาท โดยในสวนของรายได.ที่เทศบาลตําบลชะมายจัดเก็บเอง จะได.ปรับปรุงการจัดเก็บให.มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายได.กําหนดวงเงินรายจายไว. จํานวน ๙๖,๙๑๖,๔๘๐.บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะด.านตาง ๆ ให.มีประสิทธิผลในการดําเนินงานตามอํานาจ
หน.าที่ซึ่งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลชะมายเป3นการจัดทํางบประมาณ แบบสมดุล (รายได.เทากับ
รายจาย ) เทศบาลตําบลชะมายมีเงินสะสม คงเหลืออยูจํานวน ๙,๘๑๙,๘๒๗.๐๒.- บาท (ข.อมูล ณ วันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. การบริหารงบประมาณในป"ที่ผ'านมาและป"ป(จจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมาแม.วารายรับของเทศบาลตําบลชะมายมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับภารกิจตางๆ ที่จะต.องดําเนินการเพื่อบริการให.แกประชาชนตามอํานาจหน.าที่ตามกฎหมายก็ตาม แตเทศบาล
ตําบลชะมายก็สามารถดําเนินกิจการที่ได.ตั้งงบประมาณรายจายตามแผนพัฒนาฯและนโยบายของผู.บริหาร

-๒รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป"งบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง
ป" ๒๕๕๒
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท.องที่
ภาษีปIาย
อากรการฆาสัตว5

ป" ๒๕๕๓

๒,๐๘๔,๕๖๔.๗๓ ๑,๙๑๖,๕๐๖.๙๐
๑๔๑,๒๐๔.๗๖ ๑๓๖,๔๗๒.๒๐
๘๐๖,๒๘๖.๔๔
๙๕๕,๖๑๘
รวมหมวดภาษีอากร ๓,๐๓๒,๐๕๕.๙๓ ๓,๐๐๘,๕๙๗.๑๐
หมวดค'าธรรมเนียม ค'าปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
๓,๖๑๐
๑,๙๘๐
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๒๖,๒๖๑
๔๕,๐๔๙.๘๐
๑. คาธรรมเนียม
๒. คาใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
๖๔๒,๐๐๐
๙๓๐,๗๘๐
คาปรับผู.กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
๓๗,๙๐๐
๓๙,๖๐๐
คาปรับการผิดสัญญา
๓,๔๔๔
๓๗,๗๗๙
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ
๑๒,๒๐๐
๓๙,๐๐๐
ที่เป3นอันตรายตอสุขภาพ

ประมาณการ
ยอดต'าง (%) ป" ๒๕๕๖

ป" ๒๕๕๔

ป" ๒๕๕๕

๓,๐๕๐,๑๓๓
๑๔๓,๔๙๑.๑๔
๑,๔๒๖,๒๖๘
๔,๖๑๙,๘๙๒.๑๔

๓,๔๙๑,๓๘๙.๕๐
๑๕๖,๖๑๕.๘๑
๑,๖๐๘,๘๑๗
๕,๒๕๖,๘๒๒.๓๑

๔,๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐
๖,๙๐๐,๐๐๐

๙๑๐
๓๒,๐๗๐.๔๐

๘๙๐
๒๖,๒๑๙.๘๕

๒,๐๐๐

๘๔๙,๘๑๐
๓๗,๑๐๐
๘๖,๕๓๗

๙๐๙,๑๒๐
๓๓,๙๕๐
๗๗,๙๓๕

๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๗๔,๕๐๐

๗๕,๙๐๐

๙๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-๓รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป"งบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
คาใบอนุญาตอื่นๆ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินค.าในที่ทาง
สาธารณะ
คาธรรมเนียมใบรับแจ.งการขุดดินและถมดิน
คาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
รวมหมวดค'าธรรมเนียม ค'าปรับและใบอนุญาต

หมวดรายได<จากทรัพย>สิน
คาเชาที่ดิน
ดอกเบี้ย
ค'าเช'าหรือค'าบริการสถานที่
รวมหมวดรายได<จากทรัพย>สิน
หมวดรายได<เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายได.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได<เบ็ดเตล็ด

ป" ๒๕๕๒

รายรับจริง
ป" ๒๕๕๓
ป" ๒๕๕๔

ป" ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดต'าง (%) ป" ๒๕๕๖

๒๑,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๑๗,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๓,๖๖๐
๗๔๕,๘๕๕

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๙,๐๐๐
๒๖๐
๙,๙๘๐
๑,๑๒๔,๖๘๘.๘๐ ๑,๐๙๗,๑๘๗.๔๐ ๑,๑๕๑,๕๖๖.๘๕

๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๙๔๒,๐๐๐

๒๒๔,๗๑๙.๕๕
๒๒๔,๗๑๙.๕๕

๑๗๖,๘๘๐.๑๖
๑๗๖,๘๘๐.๑๖

๒๐๑,๕๕๓.๑๐
๒๐๑,๕๕๓.๑๐

๔๓๒,๕๓๗.๕๒
๔๓๒,๕๓๗.๕๒

๑๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๖๑๐,๐๐๐

๘๙,๐๐๐
๑๖,๒๖๐
๑๐๕,๒๖๐

๓๓๕,๐๐๐
๔๐,๒๐๐
๓๗๕,๒๐๐

๒๔๑,๐๐๐
๒๕๓,๙๑๐
๔๙๔,๙๑๐

๑๒๕,๕๐๐
๔๓๒,๗๗๐
๕๔๙,๒๗๐

๓๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-๔รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป"งบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ใน๙
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวง
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปNโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน.าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
ข<อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดต'าง
ป" ๒๕๕๖
(%)

ป" ๒๕๕๒

ป" ๒๕๕๓

ป" ๒๕๕๔

๒๕๕๕

๔,๙๒๔,๗๓๐.๒๔
๓,๑๕๖,๖๙๑.๑๒
๒๗,๗๒๓.๑๔
๑,๓๔๗,๒๐๔.๐๗
๒,๓๕๕,๐๑๘.๖๒

๔,๔๐๖,๖๗๒.๙๘
๒,๙๒๖,๕๓๕.๙๘
๑๑,๑๔๖.๑๒
๑,๖๑๖,๔๘๑.๘๕
๔,๓๖๑,๕๘๑.๙๒

๕,๒๕๕,๙๗๐.๗๒
๒,๙๕๑,๒๑๕.๖๐
๘๕,๙๔๗.๗๒
๑,๖๒๘,๕๕๓.๔๔
๓,๙๙๘,๘๓๙.๖๑

๕,๐๙๓,๘๓๕.๓๓
๓,๘๑๗,๒๖๙.๕๗
๑๓๔,๘๓๒.๑๕
๑,๘๗๗,๑๘๐
๓,๒๙๒,๓๘๐

๗,๐๐๐,๐๐๐
๕,๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๑,๓๐๘
๑,๘๓๒,๖๐๕.๒๔
๑๐๔,๒๗๑.๙๓

๑๐๘,๖๔๒
๔,๔๓๘,๗๖๙.๑๙
๑๑๖,๕๕๖.๒๙

๑๑๕,๒๗๕
๓,๕๑๖,๘๒๐.๘๑
๑๓๘,๘๙๖.๗๐

๕,๑๓๒
๔,๒๓๗,๓๖๓.๙๔
๑๕๐,๓๓๑.๕๙

๕๐,๐๐๐
๕,๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒,๙๐๙,๖๑๕

๓,๕๐๒,๖๘๙

๘,๓๖๘,๓๖๐

๘,๙๖๓,๗๘๔

๑๕,๔๑๔,๔๘๐

๑๖,๗๕๙,๑๖๗.๓๖ ๒๑,๔๘๙,๐๗๕.๓๓ ๒๖,๐๕๙,๘๗๙.๖๐ ๒๗,๕๗๒,๑๐๙.๔๘
๘,๗๐๗,๓๗๖.๓๑

๗,๘๒๖,๔๔๐

๙,๖๓๓,๗๕๘

๑๑,๙๗๖,๐๐๐

๘,๗๐๗,๓๗๖.๓๑
๗,๘๒๖,๔๔๐
๙,๖๓๓,๗๕๘
๑๑,๙๗๖,๐๐๐
๒๙,๕๗๔,๔๓๔.๑๕ ๓๔,๐๐๐,๘๘๑.๓๙ ๔๒,๑๐๗,๑๘๐.๒๔ ๔๖,๙๓๘,๓๐๖.๑๖

๔๑,๔๖๔,๔๘๐
๔๒,๐๐๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐,๐๐๐
๙๖,๙๑๖,๔๘๐

หมายเหตุ

-๕รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน

ด<านแผนงาน

จ'ายจริง

จ'ายจริง

๒๕๕๔

๒๕๕๕

งบประมาณ
๒๕๕๖

หมายเหตุ

ด<านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๓,๙๐๕,๔๖๐.๘๐

๑๖,๒๕๔,๗๕๔.๒๐ ๒๗,๒๔๐,๕๐๐

๖๗,๕๐๔

๔๒,๖๐๐

๓,๙๙๑,๐๐๐

๗๔๖,๙๒๑

๖๗๒,๖๗๕

๑,๘๗๒,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑,๓๒๐,๐๐๐

๒,๙๗๓,๔๑๐.๔๑

๒,๘๗๗,๘๘๓.๖๔

๔,๙๐๒,๒๐๐

ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน

๑๑,๒๐๒,๘๑๔

แผนงานสังคมสงเคราะห5

-

แผนงานสาธารณสุข

๓๐๐,๐๐๐

๙,๑๔๕,๘๒๕.๖๔ ๔๐,๔๙๘,๐๘๐
-

-

- ๑๒,๐๘๖,๐๐๐

ด<านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

๗,๓๘๕

-

๕๐,๐๐๐

๒,๔๒๙,๙๖๑.๙๐

๑,๖๒๗,๓๖๕.๕๐

๔,๙๕๖,๗๐๐

ด<านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ข.อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕

๖
รายจ'ายตามหมวดรายจ'าย

หมวด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจ.างประจํา
หมวดคาจ.างชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใช.สอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดคาครุภัณฑ5ที่ดินและสิ่งกอสร.าง
หมวดรายจายอื่น

ผู<บริหารเทศบาลตําบลชะมาย
ข.อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕

จ'ายจริง

จ'ายจริง

งบประมาณ

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑,๘๐๘,๐๔๑.๙๐
๕,๕๓๖,๑๑๔
๓,๔๙๒,๗๖๐
๘,๑๓๒,๔๑๕.๐๒
๓๙๕,๑๗๗.๖๓
๒,๘๓๖,๔๗๘.๕๐
๙,๔๘๒,๔๗๐.๐๖

๑,๖๒๗,๓๖๕.๕๐
๖,๕๘๖,๓๐๓.๖๐
๔,๔๑๑,๑๙๓
๘,๓๑๖,๑๕๙.๘๖
๔๒๗,๖๑๕.๕๐
๓,๑๕๔,๓๗๗.๖๒
๖,๑๔๘,๐๘๘.๙๐

๔,๙๕๖,๗๐๐
๑๑,๗๔๒,๔๘๐
๖,๖๗๒,๖๐๐
๒๓,๙๐๕,๙๐๐
๑,๐๕๐,๐๐๐
๔,๗๘๘,๖๐๐
๔๓,๖๐๐,๒๐๐
๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ส'วนที่ ๒

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย

เรื่อง

งบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร'างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย
เรื่อง งบประมาณรายจ'ายประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๖
ของเทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
……………….
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังนี้
ก. ด<านบริหารทั่วไป
๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม ๙๖,๙๑๖,๔๘๐.- บาท

ยอดรวม ๒๗,๒๔๐,๕๐๐.- บาท
ยอดรวม ๓,๙๙๑,๐๐๐. - บาท

ข. ด<านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒. แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห5
๖. แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

ค. ด<านเศรษฐกิจ
๑. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

๕๐,๐๐๐.- บาท

ง. ด<านการดําเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

๔,๙๕๖,๗๐๐.- บาท

๑,๘๗๒,๐๐๐.- บาท
๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๔,๙๐๒,๒๐๐.- บาท
๔๐,๔๙๘,๐๘๐.- บาท
บาท
๑๒,๐๘๖,๐๐๐.- บาท

เหตุผล
เพื่อใช.ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู.บริหารที่ได.วางแผนไว.ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะ
มายตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย พิจารณาให.ความเห็นชอบตอไป

๘
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย
งบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของเทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
……………..…….
โดยที่เป3นการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ อาศัยอํานาจ
ตามความใน มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก.ไขเพิ่มเติมจนถึงปQจจุบันจึงตราเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นไว.โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชะมายและโดยการอนุมัติของ ผู.วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปนี้
ข.อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข.อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป3นต.นไป
ข.อ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให.ตั้งจายเป3นจํานวนรวมทั้งสิ้น
๙๖,๙๑๖,๔๘๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังนี้
ข.อ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ด<านบริหารทั่วไป
๑. แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม ๒๗,๒๔๐,๕๐๐.- บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม ๓,๙๙๑,๐๐๐.- บาท
ข. ด<านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม ๑,๘๗๒,๐๐๐.- บาท
๒. แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
ยอดรวม ๑,๓๒๐,๐๐๐. - บาท
๓. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม ๔,๙๐๒,๒๐๐.- บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม ๔๐,๔๙๘,๐๘๐..- บาท
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห5
ยอดรวม
บาท
๖. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม ๑๒,๐๘๖,๐๐๐.- บาท
ค. ด<านเศรษฐกิจ
๑. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
๕๐,๐๐๐.- บาท
ง. ด<านการดําเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม ๔,๙๕๖,๗๐๐.- บาท

๙
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๓
ข.อ ๕. ให.นายกเทศมนตรีตําบลชะมายและคณะผู.บริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได.รับ
อนุมัติให.เป3นไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ข.อ ๖. ให.นายกเทศมนตรีตําบลชะมายมีหน.าที่รักษาการให.เป3นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

( นายประพัฒน5 รักษ5ศรีทอง )
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย

เห็นชอบ

(นายวิโรจน> จิวะรังสรรค>)
ตําแหน'ง ผู<ว'าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส'วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ
- รายจ'ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ'ายตามหน'วยงาน

๑๐
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ'ายทั่วไป

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
………………
รายรับ

รวมทั้งสิ้น ๙๖,๙๑๖,๔๘๐- บาท
ก. รายได<ภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น ๔๘,๓๖๔,๔๘๐.- บาท

๑. หมวดภาษีอากร

รายได<ที่จัดเก็บเอง
รวม ๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๑ ภาษีบํารุงท.องที่ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๒ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๓ ภาษีปIาย จํานวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
รายได<ที่รัฐบาลเก็บแล<วจัดสรรให<
รวม ๔๑,๔๖๔,๔๘๐.- บาท
๑.๔ ภาษีสุรา จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา
๑.๕ ภาษีสรรพสามิต จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๖ ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ใน๙ จํานวน ๕,๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๗ ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๘ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๙ คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน ๑๕,๓๖๔,๔๘๐.- บาท ประมาณการสูงกวาป
ที่ผานมา
๑.๑๐ คาภาคหลวง จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา
๑.๑๑ คาภาคหลวงแร จํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๑.๑๒ คาภาคหลวงปNโตรเลียม จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
ข. รายได<ที่มิใช'ภาษีอากร
๒. หมวดค'าธรรมเนียมค'าปรับและใบอนุญาต

รวมทั้งสิ้น
รวม

๖,๕๕๒,๐๐๐.- บาท
๑,๙๔๒,๐๐๐.- บาท

๒.๑ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา

๑๑
๒.๒ คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน ๒,๐๐๐.- บาท ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา
๒.๓ คาปรับผู.กระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา
๒.๔ คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๒.๕ คาปรับผิดสัญญา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา
๒.๖ คาใบอนุญาตประกอบการค.าสําหรับกิจการที่เป3นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ผานมา
๒.๗ คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา
๒.๘ คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา
๒.๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินค.าในที่ทางสาธารณะ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณ
การสูงกวาปที่ผานมา
๒.๑๐ คาธรรมเนียมใบรับแจ.งการขุดดินและถมดิน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่
ผานมา
๒.๑๑ คาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวา
ปที่ผานมา
๓. หมวดรายได<จากทรัพย>สิน

รวม

๓,๖๑๐,๐๐๐.- บาท

๓.๑ คาเชาที่ดิน จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา
๓.๒ คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๓.๓ คาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ปที่ผานมาไมได.ตั้งไว.
๔. หมวดรายได<เบ็ดเตล็ด

รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๑ รายได.เบ็ดเตล็ด จํานวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๓.๒ คาขายแบบแปลน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา
ค. เงินช'วยเหลือ
๑. หมวดเงินอุดหนุน

รวม
รวม

๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
๒. เงินสํารองรายรับ

รวม

- บาท

๑๒
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
………………….
วัตถุประสงค>
๑. เพื่อให.การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๒. เพื่อให.การบริหารงานด.านการจัดเก็บสถิติ ข.อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป3นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให.งานด.านกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลชะมายเป3นไปอยางมีประ
สิทธิภาพ
งานที่ทํา
๑. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง
๒. จัดเก็บสถิติข.อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ
๓. การดําเนินกิจการสภา ฯและการประชุมสภา ฯ
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

๒๒,๘๗๓,๓๐๐.- บาท

๒. กองคลัง

งบประมาณรวม

๔,๓๖๗,๒๐๐.- บาท

๑๓
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

๑. งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

๗,๐๐๓,๔๐๐ ๓,๕๓๗,๐๐๐

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

๘,๕๒๗,๘๐๐

๑,๐๐๕,๐๐๐

๕๖๕,๐๐๐

-

๒,๒๓๕,๑๐๐

รวม

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

๒๒,๘๗๓,๓๐๐ สํานัก

รหัสบัญชี

๐๐๑๑๑

ปลัดเทศบาล
๒. งานบริหารงานคลัง ๒,๐๑๙,๐๐๐
รวม

๖๘๗,๐๐๐

๑,๖๐๑,๒๐๐

๔๐,๐๐๐

๙,๐๒๒,๔๐๐ ๔,๒๒๔,๐๐๐ ๑๐,๑๒๙,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐

๕๖๕,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๔,๓๖๗,๒๐๐

๒,๒๕๕,๑๐๐

๒๗,๒๔๐,๕๐๐

กองคลัง

๐๐๑๑๓

๑๔
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
………………….
วัตถุประสงค>
๑. เพื่อให.การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อให.การบริหารงานด.านการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให.งานด.านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินเป3นไปอยางมีประ สิทธิภาพ
งานที่ทํา
๑. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
๒. การปIองกันภัยฝTายพลเรือน
๓. การปIองกันและระงับสาธารณภัย
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

๓,๙๙๑,๐๐๐.-

บาท

๑๕
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

๑.งานปIองกันภัยฝTายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

-

-

๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๕๙๑,๐๐๐

๓,๙๙๑,๐๐๐

รวม

-

-

๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๕๙๑,๐๐๐

๓,๙๙๑,๐๐๐

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รหัส
บัญชี

๑๖
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
………………….
วัตถุประสงค>
- เพื่อให.การบริการเกี่ยวกับการศึกษาเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมและสนับสนุนให.นักเรียนมีอนามัยที่ดี
งานที่ทํา
- อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและอาหารกลางวันและนันทนาการตาง ๆ ของโรงเรียน
- สงเสริมในด.านสุขภาพและอนามัยของนักเรียน
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

๔,๙๐๒,๒๐๐.- บาท

๑๗
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
รายจายอื่น
และ สิ่งกอสร.าง

รวม

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

---

--

๒,๕๕๐,๐๐๐

-

๒,๒๕๒,๒๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๔,๙๐๒,๒๐๐

รวม

---

--

๒,๕๕๐,๐๐๐

-

๒,๒๕๒,๒๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๔,๙๐๒,๒๐๐

หนวยงาน
เจ.าของ
รหัสบัญชี
งบประมาณ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๘
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
………………….
วัตถุประสงค>
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อสงเสริมกิจกรรมด.านศาสนา ประเพณีตาง ๆ
เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา และการพัฒนาด.านสุขภาพพลานามัย
เพื่อปลูกฝQงให.ประชาชนและเยาวชนได.สืบสานประเพณีตลอดไป
สงเสริมความรู.และประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน

งานที่ทํา
๑. จัดกิจกรรมด.านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีประจําป
๒. จัดการแขงขันกีฬาในระดับท.องถิ่น หมูบ.าน ตําบล อําเภอ จังหวัด
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ ,

,

.- บาท

๑๙
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

๑. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

๔๙๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔๙๐,๐๐๐

สํานักปลัดเทศบาล

๒. งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท.องถิ่น

-

-

๑,๒๖๐,๐๐๐

-

๑๒๒,๐๐๐

-

-

-

,

งาน

รวม

,

,

๑,๓๘๒,๐๐๐

-

-

,

,

รหัส
บัญชี

๒๐
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร<างความเข<มแข็งของชุมชน
………………….
วัตถุประสงค>
๑. เพื่อให.ประชาชนได.ประกอบอาชีพและมีรายได.เลี้ยงครอบครัว
๒. เพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อสงเสริมเพิ่มรายได.ลดรายจายในครัวเรือน
งานที่ทํา
๑. โครงการชวยเหลือประชาชนให.มีอาชีพ
๒. อุดหนุนกลุมอาชีพ
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท

๒๑
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร<างความเข<มแข็งของชุมชน
งาน
งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข.มแข็งของชุมชน
-

รวม

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

-

-

๑,๑๗๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๑,๓๒๐,๐๐๐

-

-

๑,๑๗๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๑,๓๒๐,๐๐๐

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รหัสบัญชี

๒๒
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
………………….

วัตถุประสงค>
๑ เพื่อให.การบริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคลเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒ เพื่อพัฒนาเส.นทางคมนาคมให.เหมาะสม
๓ เพื่อให.บริการในการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต.องตามสุขลักษณะ
งานที่ทํา
๑. การบริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
๒. โครงสร.างพื้นฐาน เชน กอสร.างถนน สะพาน ฯลฯ
๓. การขยายเขตไฟฟIา ประปา
๔. การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

๑,๖๒๘,๐๐๐.- บาท

๒. กองชาง

งบประมาณ

๓๘,๘๗๐,๐๘๐.- บาท

๒๓
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน คา
ใช.สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

๑. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

-

๑,๖๒๘,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑,๖๒๘,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล.อม

๒. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
เคหะและชุมชน

๒,๔๓๐,๐๘๐

๘๒๐,๖๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐

-

๑,๓๙๙,๔๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๑,๘๓๔,๐๐๐

๓๘,๘๗๐,๐๘๐

กองชาง

รวม

๒,๔๓๐,๐๘๐ ๒,๔๔๘,๖๐๐ ๒,๑๘๖,๐๐๐

-

๑,๓๙๙,๔๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๑,๘๓๔,๐๐๐ ๔๐,๔๙๘,๐๘๐

ปฏิกูล

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๒๔
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
…………………
วัตถุประสงค>

๑. เพื่อให.การบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพือ่ ให.การบริหารงานตามข.อผูกพันกับหนวยงานอื่นเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพือ่ บรรเทาความเดือดร.อนของประชาชน
งานที่ทํา
๑. ตามข.อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
๒. เงินสํารองจายไว.ใช.จายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณ5ได.ลวงหน.า
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

๔,๙๕๖,๗๐๐.- บาท

๒๕
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
การดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

เงินเดือน
คาตอบแทน
คาจ.างชั่วคราว
คาจ.างประจํา
ใช.สอยและวัสดุ

-

๑. งบกลาง

รวม

-

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

๔,๙๕๖,๗๐๐ สํานักปลัดเทศบาล

-

-

-

-

-

-

๔,๙๕๖,๗๐๐

รหัสบัญชี

๒๖
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
……………

วัตถุประสงค>
- เพื่อพัฒนางานในด.านการเกษตรของชุมชน
- เพือ่ ให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งานที่ทํา
- การดําเนินงานของศูนย5ถายทอดเทคโนโลยี
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
สวนสํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

๕๐,๐๐๐.- บาท

๒๗
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

งาน

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

๑. งานสงเสริมการเกษตร

-

รวม

-

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๐๐๓๒๑

๒๘
รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
รายจ'ายตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
……………

วัตถุประสงค>
- เพื่อพัฒนางานในด.านสุขภาพและอนามัยของประชาชน
- เพื่อให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อปIองกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน
- เพื่อแก.ไขปQญหามลพิษและสิ่งแวดล.อมในชุมชน
งานที่ทํา
- การจัดเก็บขยะมูลฝอย
- การจัดการสิ่งแวดล.อมชุมชน
-การดําเนินงานในด.านสาธารณสุข
หน'วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม

งบประมาณรวม

๑๒,๐๘๖,๐๐๐.- บาท

๒๙
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน
ด<านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

เงินเดือน
คาจ.างประจํา

คาจ.าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช.สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภณ
ั ฑ5ที่ดิน
และสิ่งกอสร.าง

รวม

หนวยงานเจ.าของ
งบประมาณ

๒๙๐,๐๐๐

-

๕,๖๗๐,๙๐๐

๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

๕,๘๒๐,๑๐๐

๑๒,๐๘๖,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล.อม

๒๙๐,๐๐๐

-

๕,๖๗๐,๙๐๐

๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

๕,๘๒๐,๑๐๐

๑๒,๐๘๖,๐๐๐

รหัส
บัญชี

๓๐

เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
……………………
ตั้งงบประมาณรายจ'ายทั้งสิ้น
๑. รายจ'ายประจํา

๓๙,๙๖๕,๒๐๐.- บาท
ตั้งไว. ๓๔,๐๓๙,๑๐๐.- บาท

๑.๑ หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา

ตั้งไว. ๗,๐๐๓,๔๐๐.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย ตั้งไว. ๓,๖๑๓,๖๘๐.- บาท เพื่อจายเป3น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สํานักปลัดเทศบาล ในตําแหนง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล(๒ อัตรา) หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ๖ (๓ อัตรา)
เจ.าพนักงานธุรการ เจ.าหน.าที่ธุรการ เจ.าหน.าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน บุคลากร นักวิชาการศึกษา
เจ.าพนักงานปIองกันและบรรเทาฯ (๒ อัตรา) เจ.าหน.าที่ปIองกันและบรรเทาฯ นิติกร เจ.าหน.าที่ประชาสัมพันธ5
นักพัฒนาชุมชน (๒ อัตรา) และพนักงานเทศบาลในตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป จํานวน ๑๒
เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ ตั้งไว. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู.รบ และเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย เงิน พ.ต.ก สําหรับนิติกร
และพนักงานเทศบาลในตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๓ ประเภทเงินประจําตําแหน'ง ตั้งไว. ๑๗๖,๔๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินประจําตําแหนง
สําหรับนั กบริหารงานเทศบาล ระดับ ๗-๘ โดยให.ได.รับเงินคาตอบแทนรายเดือนสูงกวาอัตราเงิ นประจํ า
ตําแหนง จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๔ ประเภทค'าจ<างประจํา ตั้งไว. ๑๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจ.างประจําและเงิน
ปรับปรุงคาจ.างประจํา จํานวน ๑ ตําแหนง ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ ตั้งไว. ๒๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของลูกจ.างประจําและเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ.างประจํา จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)

๓๑
๑.๑.๖ ประเภทค'าตอบแทนผู<บริหารองค>กรปกครองส'วนท<องถิ่น ตั้งไว. ๑,๐๘๕,๗๖๐.- บาท
เพื่ อ จายเป3 น เงิ น คาตอบแทนรายเดื อ น เงิ น คาตอบแทนประจํ า ตํ า แหนง เงิ น คาตอบแทนพิ เ ศษ สํ า หรั บ
นายกเทศมนตรีฯ เดือน ละ ๔๐,๘๐๐ บาทและรองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย จํานวน ๒ คน เดือนละ
๒๔,๘๔๐ บาทตอคน จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๗ ประเภทค'าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู<บริหารองค>กรปกครองส'วนท<องถิ่น
ตั้งไว. ๒๐๗,๓๖๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการผู.บริหาร เดือนละ
๑๐,๐๘๐ บาทและที่ปรึกษาของผู.บริหาร อปท. เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๘ ประเภทค'าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา ตั้งไว.
๑,๕๕๕,๒๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภาฯ เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท รอง
ประธานสภาฯ เดือนละ ๑๒,๙๖๐ บาท สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จํานวน
๑๒ คนๆ ละ ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๒ หมวดค'าจ<างชั่วคราว

ตั้งไว.

๓,๕๓๗,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง ตั้งไว. ๒,๓๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาตอบแทนราย
เดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปสําหรับพนักงานจ.างสํานักปลัดเทศบาล ตําแหนงนักการภารโรง
ผู.ชวยเจ.า หน.า ที่วิเ คราะห5นโยบายและแผน ผู. ชวยเจ.าหน.าที่ ปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยาม ผู.ชวย
เจ.า หน. าที่ธุ รการ พนั กงานขับรถยนต5 ครู ผู.ดู แลเด็ก คนงานทั่ วไป พนักงานดับ เพลิง และพนักงานจ.า งใน
ตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)
๑.๒.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ ของพนักงานจ<าง ตั้งไว. ๑,๑๕๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจ.างสํานักปลัดเทศบาล และพนักงานจ.างในตําแหนง
ตางๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓ หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ ตั้งไว. ๑๔,๔๔๗,๘๐๐.- บาท
ค'าตอบแทน

ตั้งไว. ๖๙๑,๘๐๐.- บาท

๑.๓.๑ ประเภทเบี้ยประชุม
ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาตอบแทนประเภท
เบี้ยประชุมรายครั้งสําหรับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๓๒
๑.๓.๒ ประเภทค'าเช'าบ<าน
ตั้งไว. ๑๘๑,๘๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเชาบ.านของพนักงาน
เทศบาลตําบลชะมายสํานักปลัดเทศบาล (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓ ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและผู.บริหารท.องถิ่น (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔ ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว. ๔๐,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนสําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและผู.บริหารท.องถิ่น (เงินรายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕ ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
จายเป3นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง
ของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย และข.าราชการ พนักงานของสวนราชการอื่น ที่เทศบาลตําบลชะมายมี
หนังสือความอนุเคราะห5รวมปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้เป3นไปตามระเบียบที่ทางราชการวางไว. (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๖ ประเภทค'าตอบแทนคณะกรรมการและอาสาสมัคร ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจาย
เป3นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ได.รับการแตงตั้งให.ดําเนินการงานตางๆ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานใน
ภารกิจและหน.าที่ของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๗ ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจาย
เป3 น คาตอบแทนในการปฏิบั ติ งานกู. ชี พกู. ภัย คาใช.จ ายสนับ สนุ นการปฏิบั ติ งานตามภารกิจ ของ อปพร.
สวัสดิการ และคาใช.จายอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาชิก อปพร .ในเขตตําบลชะมาย และพนักงาน
เจ.าหน.าที่ที่เทศบาลตําบลชะมายขอตัวมารวมในการปฏิบัติหน.าที่ในแตละครั้งภายในเขตตําบลชะมาย (เงิน
รายได. แผนงานรักษาความสงบฯ)
๑.๓.๘ ค'าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย>ฉุกเฉิน ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับ
ผู.ปฏิบัติงานในระบบการแพทย5ฉุกเฉิน ซึ่งให.บริการรับสงผู.ปTวยและผู.บาดเจ็บฉุกเฉิน (เงินรายได. แผนงาน
รักษาความสงบฯ)
- ค'าใช<สอย

ตั้งไว. ๙,๑๕๖,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ'ายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
๑.๓.๙ ค'าธรรมเนียมและค'าลงทะเบียนต'างๆ ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการฝWกอบรมและสัมมนาของผู.บริหาร ผู.ชวยผู.บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย
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พนักงานเทศบาลตําบลชะมาย พนักงานจ.างของ เทศบาลตําบลชะมาย และคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน
อื่นๆ ที่เทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๐ ค'าวารสาร ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อหนังสือให.กับศูนย5ความรู.และ
ห.องสมุดประชาชน หนังสือพิมพ5 วารสาร หนังสือราชกิจจานุเบกษา และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข.องกับ
การปฏิบัติงาน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๑ ค'าโฆษณาเผยแพร' ตั้งไว. ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดทําแผนพับ โปสเตอร5
ปฏิ ทิ น สิ่ งพิ มพ5 ต างๆ วารสารประชาสั มพั น ธ5 ปI า ยประชาสั ม พั น ธ5 คาจั ด ทํ า หนั งสื อ คู มื อ แผนพั บ ตาม
โครงการคลีนิกกฏหมาย คาประชาสัมพันธ5ข.อมูลขาวสารคาประชาสัมพันธ5การเลือกตั้งที่กฎหมายกําหนด
งานตาง ๆ ที่ จะต. องเผยแพรให. ป ระชาชนได.รั บ ทราบผานสื่อตางๆ และอยูในอํ า นาจหน. าที่ (เงิน รายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๒ ค'าใช<จ'ายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาใช.จาย
ตางๆ ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ชะมายและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อนําข.อมูลมา
จัดทําเป3นแผนพัฒนาท.องถิ่น และคาใช.จายอื่นๆที่เกี่ยวข.อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๓ ค'าจ<างเหมาบริการ ตั้งไว< ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายให.ได.มาซึ่งบริการ
ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑. คาจ.างเหมาบริการ ตั้งไว. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเย็บหรือเข.าเลมเอกสาร คาถาย
เอกสาร คาจัดพิมพ5/ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คาจ.างเหมาทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ5 คาจ.าง
เหมาการปรับปรุงศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆของเทศบาลตําบลชะมาย และอื่นๆ
๒. คาจ.างเหมาบริการ ตั้งไว. ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจ.างเหมาบริการให.ผู.รับจ.างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด เชน การจ. างเหมาประจํา รถบรรทุก คาจ. างตีเ ส.น เครื่ องหมายจราจร คาใช.จ ายในการ
ประดับตกแตงอาคารสถานีเนื่องในเทศกาลตางๆ คาจ.างเหมาในกิจการสถานีขนสงผู.โดยสารอําเภอทุงสง
งานปIองกันและบรรเทาสารณภัยและอื่นๆตามอํานาจหน.าที่
ประเภทรายจ'ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๑.๓.๑๔ ค'ารับรอง ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑ คารับรองในการต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเลี้ยง
รับรองต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน นิเทศงานของ หรืองานอื่นๆ ที่ เทศบาล
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ตําบลชะมายต.องให.การเลี้ยงต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการปฏิบัติหน.าที่ที่เทศบาลตําบลชะมายต.อง
รับผิดชอบหรือดําเนินการ
๒ คาใช.จายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการประชุมตางๆ ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการเลือกตั้งอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด การประชุมตางๆ ที่อยูใน
อํานาจหน.าที่ของเทศบาลตําบลชะมายที่จะต.องดําเนินการ ตลอดจนงานในกิจการสภาเทศบาลตําบลชะมาย
และงานอื่นๆ ตามอํานาจหน.าที่
๑.๓.๑๕ ค'าใช<จ'ายในการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาและงานประเพณีประจําป" ตั้งไว. ๑,๑๖๐,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นคาจัดงานรัฐพิธีและงานประจําปตาง ๆ ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
๑. การจัดกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวามหาราช เป3นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท(รวมกิจกรรมของศูนย5
พัฒนา เด็กเล็กตําบลชะมาย)
๒. การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป3นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (รวมกิจกรรมของศูนย5พัฒนา
เด็กเล็กตําบลชะมาย)
๓. การจัดงานประเพณีชักพระ เป3นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. การจัดกิจกรรมวันผู.สูงอายุ เป3นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. การจัดกิจกรรมวันเด็ก เป3นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. งานลอยกระทงประจําป เป3นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๗. การจัดงานทําบุญตักบาตรในวันสําคัญหรืองานประจําปของท.องถิ่น เป3นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
๘. งานประเพณีของท.องถิ่นและงานรัฐพิธีอื่นๆ ของหมูบ.านที่อยูในอํานาจหน.าที่ของเทศบาลตําบล
ชะมาย และการจัดกิจกรรมของศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก เป3นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓.๑๖ ค'าใช<จ'ายในโครงการเทศบาลตําบลชะมายพบประชาชน ตั้งไว. ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
เป3น คาใช.จ ายตาง ๆ ตามโครงการเทศบาลตํ าบลชะมายพบประชาชน ในการบริการด.านสงเสริ มอาชี พ
กิจกรรมการสร.างชุมชนเข.มแข็ง การสาธารณสุข การเยี่ยมผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTวยเอดส5 การเยี่ยมแม
หลังคลอด (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๗ ค'าใช<จ'ายในการแข'งขันกีฬา ตั้งไว. ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาใช.จายในการ
แขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกที่จะต.องดําเนินการทั้งในระดับอําเภอและจังหวัดและคาใช.จายในการ
แขงขันกีฬาของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายและการแขงขันกีฬาอื่นๆ ที่เป3นอํานาจหน.าที่ของเทศบาล
ตําบลชะมายจะต.องเข.ารวมการแขงขันฯ (เงินรายได. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

๓๕
๑.๓.๑๘ ค'าใช<จ'ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๙ ค' า ใช< จ' า ยตามโครงการแก< ไ ขป( ญ หาโรคเอดส> ตั้ งไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อเป3 น
คาใช.จายในการให.ความรู.และการปIองกันด.านโรคเอดส5 (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๐ ค'าใช<จ'ายในการปOองกันและแก<ไขป(ญหายาเสพติด ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการจัดฝW กอบรม ทัศนศึกษาดู งาน การชวยเหลื อดูแลและสงไปบํ าบัด ที่สถานบํ าบัด ฯ การ
รณรงค5 แ ละเฝI า ระวั ง การสงเสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย นรู. เ รื่ อ งยาเสพติ ดในเด็ ก และเยาวชนกลุ มเสี่ ย งตาม
ยุทธศาสตร5 ๕ รั้วปIองกัน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๑ ค'าใช<จ'ายในการส'งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู<สูงอายุ คนพิการ ผู<ปPวย
เอดส> ตั้งไว. ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู.สูงอายุ การ
ฝWกอบรม สงเสริมการจัดกิจกรรมและฝWกอาชีพ การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ คนพิการ
ผู.ปTวยเอดส5 ตามอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๒ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย>บริการและถ'ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล ตั้งไว.
๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการดําเนินงานและกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย5บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล (เงินรายได. แผนงานการเกษตร)
๑.๓.๒๓ โครงการส'งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๔ ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมและสัมมนาบุคลากร ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการฝWกอบรมและสั มมนาบุคลากรของ เทศบาลตํา บลชะมายชะมายเพื่ อพัฒ นาบุคลากรให. มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๕ โครงการตามยุทธศาสตร>การพัฒนากลุ'ม/องค>กรตําบลชะมาย ตั้งไว. ๗๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเป3นคาใช.จายในการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมอาชีพ กลุม OTOP รวมกับ มทร.ศรีวิชัย(เงินรายได.
แผนงานสร.างความเข.มแข็ง)
๑.๓.๒๖ ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต<น FR ๒๔ ชั่วโมง ตั้งไว< ๕๐,๐๐๐.บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการฝWกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต.นในการชวยเหลือผู.ประสบอุบัติเหตุและ
ประสบภัยตางๆในเบื้องต.นกอนนําสงสถานพยาบาล (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒๗ ค'าใช<จ'ายเกี่ยวกับ อปพร. ตั้งไว. ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการฝWกทบทวน
แผนปIองกันภัยตางๆ คาใช.จายเกี่ยวกับการดําเนินการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
การปIองกันและแก.ไขปQญหาอุบัติเหตุจราจรขององค5กรปกครองสวนท.องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข.อง (เงินรายได.
แผนงานรักษาความสงบฯ)

๓๖
๑.๓.๒๘ โครงการแจกยิ้มอิ่มธรรม ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการจัดกิจกรรมให.
คนในชุมชนเข.าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสําคัญ การอบรมให.ความรู.และปลูกฝQงคุณธรรม จริยธรรมใน
ชุมชนให.มีความรับผิดชอบรวมกัน(เงินรายได. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
๑.๓.๒๙ โครงการเข< า ค' า ยเด็ ก และเยาวชน ตั้ งไว. ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อเป3 น คาใช. จ ายในการ
ดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเข.าคายเด็กและเยาวชนของมัสยิดบารอกัส เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม
พึ ง ประสงค5 และเสริ ม สร. า งให. เ ด็ ก และเยาวชนมี พ ฤติ กรรมที่ ดี ง ามตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม (เงิ น รายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๐ โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
เป3 นคาใช. จายในการสงเสริมคุณภาพชีวิ ต เพื่ อให. เด็ ก เยาวชนและประชาชน ให. มีวิธี คิด จิต สํา นึ กรวมกั น
รับ ผิ ดชอบตอชุมชน มี ความรู. เรีย นรู. ใช.ภู มิปQญ ญาในอดีต ถายทอดประสบการณ5สู คนรุ นใหม(เงิ น รายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๑ โครงการส'งเสริมและฝRกอาชีพให<ประชาชน ตั้งไว. ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จาย
ในการจั ด ตั้ งศู น ย5 ฝW กอาชี พ การสงเสริ ม สนั บ สนุ น การฝW กอาชี พให. กั บ ประชาชนและจั ด ตั้ งศู น ย5 จํ า หนาย
ผลิตภัณฑ5 OTOP ตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานสร.างความเข.มแข็ง)
๑.๓.๓๒ โครงการจัดตั้งกลุ'มทํายางแผ'นคุณภาพดี ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายใน
สงเสริมการจัดตั้งกลุมปรับปรุงยางแผนคุณภาพดีและรวมกลุมซื้อ-ขายยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
และชวยเหลือเกษตรกรสวนยางให.สามารถขายยางได.ในราคาดี (เงินรายได. แผนงานสร.างความเข.มแข็ง)
๑.๓.๓๓ โครงการสานสัมพันธ>สายใยครอบครัว ตั้งไว. ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการ
จัดกิจกรรมของศูนย5พัฒนาครอบครัวในชุมชน สร.างความเข.มแข็งในการบริหารงานและแก.ไขปQญหาสังคม
อยางยั่งยืน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๔ โครงการส'งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จาย
ในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การจ.างเด็กและเยาวชนทํางานชวงปNดภาคเรียน การประกวดวง
ดนตรีและขับร.องเพลงพื้นบ.าน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๕ ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว. ๔๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการฝWกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของผู.บริหาร ผู.ชวยผู.บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย
พนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง ตลอดจนกลุมองค5กรตางๆ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติหน.าที่การบริการสาธารณะ สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาทอํานาจหน.าที่ของ
ตนเองและด.านกิจการสภา (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๓๗
๑.๓.๓๖ โครงการสนับสนุนค'าใช<จ'ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว. ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเป3นคาใช.จายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู. คาใช.จายในด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู. คาอุปกรณ5การศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผู.เรียนสําหรับเด็ก คาใช.จายในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา คาอาหารกลางวันศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย และคาใช.จายอื่นๆ ที่จะต.อง
ดําเนินการตามอํานาจหน.าที่ของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน ๓ ศูนย5 (เงินรายได.
แผนงานการศึกษา)
ประเภทรายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม'เข<าลักษณะรายจ'ายหมวดอื่นๆ
๑.๓.๓๗ ค'าเดินทางไปราชการ ตั้งไว. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พักและอื่นๆ ที่จําเป3นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย
พนักงานจ.าง ผู.บริหารท.องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาลตําบลชะมายชะมายและอปพร.หรือผู.ที่ได.รับอนุญาตให.
เดินทางไปราชการ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๘ ค'าพวงมาลา ตั้งไว. ๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อพวงมาลาและอื่นๆ สําหรับใช.
ในวันสําคัญๆ ของทุกป (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๓๙ ค'าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย ตั้งไว. ๒๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายในกรณีที่เทศบาลตําบลชะมาย ต.องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร (เงิน
รายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๐ โครงการปกปOองสถาบันชาติ ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการจัดทํา
โครงการในการปกปIองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย5ซึ่งเป3นสถาบันของชาติอัน
เป3นศูนย5รวมแหงความเป3นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๑ โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ> ตั้งไว. ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3น
คาใช.จายในการจัดงานแถลงขาว คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ5ตางๆ คาเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ5ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลชะมาย สื่อประชาสัมพันธ5โครงการฯ และคาใช.จายอื่นที่
เกิดขึ้นตามโครงการฯ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๒ ค'าใช<จ'ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการเลือกตั้ง สส.
สว. และการเลือกตั้งอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด และรายการคาใช.จายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๓๘
๑.๓.๔๓ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว. ๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาชดใช.เงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนกรณี อ งค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลชะมายได. จั ด ตั้ ง เป3 น เทศบาลตํ า บลชะมาย ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐/ว ๐๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ (เงินรายได. แผนงานสร.างความ
เข.มแข็ง)
ประเภทรายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน
๑.๓.๔๔ ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ> ตั้งไว. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
บํารุง รักษาและซอมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5 ที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และอยูในความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหน.าที่ของ เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- ค'าวัสดุ

ตั้งไว< ๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๓.๔๕ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล'อลื่น ตั้งไว. ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง จาระบีและอื่นๆที่เกี่ยวข.อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๖ ประเภทวัสดุเครื่องแต'งกาย ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องแตง
กายและอื่นๆ เพื่อใช.ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ.างและคาชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแตงกาย
ของสมาชิก อปพร. ซึ่งเทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๗ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร' ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาจัดซื้อ ฟNล5ม
ถายรู ป สี พู กั น แผนซี ดี และวั ส ดุ ที่ เ กี่ ย วข. อ งที่ ใ ช. ใ นการโฆษณาและเผยแพร (เงิ น รายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๘ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนสงและวัสดุที่เกี่ยวข.องกับยานพาหนะและขนสงที่จะต.องดําเนินการเพื่อให.เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔๙ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร> ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.บาท เพื่ อ จายเป3 น คาจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
คอมพิวเตอร5และวัสดุที่เกี่ยวข.องเพื่อใช.ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล เชน แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง หมึกพิมพ5 แผนดิสก5 แผนซีดี (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕๐ ประเภทวัสดุงานบ<านงานครัว ค'าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตั้งไว. ๑,๘๐๐,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตตําบลชะมาย ตั้งแต
อนุบาล – ป.๖ และศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก (เงินรายได. แผนงานการศึกษา)

๓๙
๑.๓.๕๑ ประเภทวัสดุงานบ<านงานครัว ตั้งไว. ๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุงาน
บ.านงานครัวที่จะต.องใช.ในสํานักงานและอุปกรณ5อื่นๆที่เกี่ยวข.องและต.องดําเนินการในศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕๒ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว. ๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้ออุปกรณ5กีฬาสําหรับ
ศูนย5กีฬาหมูบ.าน และสําหรับการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ ที่ เทศบาลตําบลชะมายจะต.องดําเนินการตาม
อํานาจหน.าที่ (เงินรายได. (เงินรายได. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
๑.๓.๕๓ ประเภทวัสดุก'อสร<าง ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุกอสร.างเพื่อ
นําไปสร.างบ.า นหรือซอมแซมบ.านที่อยูอาศัยให. กับประชาชนผู. ด.อยโอกาส ผู.ยากไร. และผู. ยากจน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ ว ๔๒๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๐ และการปรับปรุงศูนย5
พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายที่ไมใชการตอเติม ดัดแปลง ฯ อาคารและครุภัณฑ5 งานอื่นๆ ตามอํานาจหน.าที่ที่
จะต.องดําเนินการ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕๔ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานสํานักปลัดเทศบาลและศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธง
ชาติ สมุดตางๆ สิ่งพิมพ5ที่ได.จากการซื้อหรือจ.างพิมพ5 แบบพิมพ5และวัสดุอื่นที่จําเป3นต.องใช.ในการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕๕ วัสดุอุปกรณ>ต'างๆของศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ5สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายในการพัฒนาผู.เรียน ด.านอารมณ5-จิตใจ ด.านอนามัย
ด.านรางกายสําหรับเด็กเล็ก เชน ชั้นวางของ ชั้นวางรองเท.า บอร5ดสําหรับแสดงผลงาน โต^ะเขียนหนังสือเด็ก
แบบกลุมและอื่นๆที่เกี่ยวข.องจําเป3นต.องดําเนินการสําหรับใช.ในการสงเสริมการเรียนการสอน (เงินรายได.
แผนงานการศึกษา)
๑.๓.๕๖ วั สดุ อื่ น ๆ ตั้ ง ไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อจายเป3 น คาวั ส ดุ อื่น ๆ ซึ่ ง ไมเข. า ลั กษณะวั ส ดุ
ประเภทหนึ่งประเภทใด แตมีความจําเป3นต.องใช.ในกิจการของเทศบาล เชน มิเตอร5น้ํา มิเตอร5ไฟฟIา หัววาล5ว
ปNด-เปNดแก^ส วัสดุอุปกรณ5ที่ในการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข.องตามอํานาจ
หน.าที่ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๔ หมวดรายจ'ายค'าสาธารณูปโภค

ตั้งไว. ๑,๐๐๕,๐๐๐.- บาท

๑.๔.๑ ค'าไฟฟOา ตั้งไว. ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคากระแสไฟฟIาภายในสํานักงานและที่
อยูในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๔๐
๑.๔.๒ ค'าน้ําประปา ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาน้ําประปาในสํานักงานและที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๔.๓ ค'าโทรศัพท> ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเชา คาบํารุงรักษา คาบริการ
โทรศัพท5 ของเทศบาลตําบลชะมาย คาบริการอินเตอร5เน็ตความเร็วสูง TOT Leased line internet เพื่อใช.
ในการบันทึกข.อมูลพื้นฐาน การวางแผนและประเมินผลการใช.จายงบประมาณ การจัดหาพัสดุด.วยระบบ
e-Auction การบันทึกบัญชีด.วยระบบ e-laas และการให.บริการ Internet ให.กับประชาชน (เงินรายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๔.๔ ค'าบริการระบบการเชื่อมต'ออินเตอร>เน็ต ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได.แก คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทํา Website คาใช.จายในการจัดหา
ดู แ ล เขี ย นระบบและคาบริ ก ารระบบการเชื่ อมตออิ น เตอร5 เ น็ ต แบบความเร็ ว สู ง (เงิ น รายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๔.๕ ค'าไปรษณีย> ตั้งไว. ๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาฝากสงไปรษณีย5 ดวงตราไปรษณีย5
และคาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข.อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๔.๖ ค'าบริการทางด<านโทรคมนาคม ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาบริการทางด.าน
โทรคมนาคม ในการขยายเครือขายสัญญาณอินเทอร5เน็ต คาธรรมเนียมการติดตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวข.องในการ
ติดตั้งโทรศัพท5(เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนประโยชน>
ตั้งไว< ๓,๐๘๙,๒๐๐.- บาท (จะดําเนินการได<ต'อเมื่อได<รับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให<แก'องค>กรปกครองส'วนท<องถิ่นระดับจังหวัด)
- อุดหนุนอําเภอทุ'งสง ตั้งไว. ๕๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับอําเภอทุงสงและสภาวัฒนธรรม
อําเภอทุงสง เพื่อเป3นคาใช.จายในการโครงการตางๆ ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ)
๑. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อําเภอทุงสง ประจําป ๒๕๕๖ เป3นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒. การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจําป ๒๕๕๖ เป3นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. งานประเพณีมาฆบูชาแหผ.าขึ้นธาตุ เป3นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
๔. การจัดงานรัฐพิธี ประจําป ๒๕๕๖ เป3นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท

๔๑
- อุดหนุนกลุ'มอาชีพในเขตตําบลชะมาย ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กลุมอาชีพที่มีการรวมกลุมและดําเนินการอยูแล.วให.เข.มแข็งเฉพาะกลุมที่ได.ขอจดทะเบียนไว.โดยถูกต.องและ
สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTายเอดส5ในตําบลชะมาย จํานวน ๓ กลุม
๑. กลุมเครื่องจักรกลรถแทรกเตอร5 หมูที่ ๔ เป3นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. กลุมเลี้ยงนกกระทา หมูที่ ๘ เป3นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. กลุมพัฒนาสตรีบ.านเขากลาย หมูที่ ๓ เป3นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
(เงินรายได. แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน)
- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลชะมาย ตั้งไว. ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลชะมาย เพื่อเป3นคาใช.จายในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีในชุมชน (เงินรายได. แผนงานบริหารทั่วไป)
- อุดหนุนศูนย>การเรียนรู<ชุมชน(ศรช.) ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่ออุดหนุนให.กับศูนย5บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงสง เป3นคาใช.จายในการสงเสริมการจัดการศึกษาแกผู.ด.อยโอกาสและผู.ที่
พลาดโอกาสสําหรับประชาชนทั่วไป (เงินรายได. แผนงานการศึกษา)
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลชะมาย ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับสภาวัฒนธรรม
ตําบลชะมาย ในการดําเนินงาน (เงินรายได. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ'งสง ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับสมาคมคนตาบอดอําเภอ
ทุงสง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพของคนพิการ เชน การนวดแผนไทย การสอนเดินไม.เท.าขาว
สอนอักษรเบรลส5 และอาชีพอื่นๆ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- อุดหนุนมูลนิธิเจ<า เฮง เซ(ศาลเจ<า ๑๐๘-๑๐๙ ทุ'งสง) ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จาย
ในการสงเสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ ในด. า นสาธารณะสงเคราะห5 ก ารกุ ศ ล(เงิ น รายได.
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ประเภทสนับสนุนค'าใช<จ'ายการบริหารสถานศึกษา
- อุดหนุนโครงการส'งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตตําบลชะมาย ตั้งไว. ๑๘๖,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นคาสงเสริมการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู.ของนักเรียนและเยาวชน ดังนี้
๑.โรงเรียนบ.านหนองหว.า เป3นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท
๒. โรงเรียนวัดวังหีบ เป3นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. โรงเรียนวัดเขากลาย เป3นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินรายได. แผนงานการศึกษา)

๔๒
- ค'าอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว. ๒,๐๔๖,๒๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน คนละ ๑๓ บาทตอวัน จํานวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานการศึกษา)
๑. โรงเรียนวัดเขากลาย เป3นเงิน ๓๔๓,๒๐๐ บาท
๒. โรงเรียนวัดวังหีบ เป3นเงิน ๒๕๒,๒๐๐ บาท
๓. โรงเรียนบ.านหนองหว.า เป3นเงิน ๑,๔๕๐,๘๐๐ บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค>กรปกครองส'วนท<องถิ่น
- อุดหนุนองค>การบริหารส'วนตําบลนาหลวงเสน ตั้งไว. ๑๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับองค5การ
บริหารสวนตําบลนาหลวงเสนเป3นคาใช.จายในการดําเนินงานของศูนย5รวมข.อมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจ.างของ
อปท.ระดับอําเภอทุงสง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
หมวดค'าครุภัณฑ> ที่ดินและสิ่งก'อสร<าง
ค'าครุภัณฑ>

ตั้งไว. ๕,๙๒๖,๑๐๐.- บาท

ครุภัณฑ>สํานักงาน
๑. โต[ะและเก<าอี้ทํางาน ตั้งไว. ๑๙,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต^ะและเก.าอี้ทํางาน ระดับ
๑-๒ จํานวน ๕ ชุด รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่ งออกแบบโดยกรมศิ ล ปากร โดยจั ด ซื้ อ นอกเหนื อบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๒. โต[ะและเก<าอี้ทํางาน ตั้งไว. ๑๕,๖๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต^ะและเก.าอี้ทํางาน ระดับ
๓-๖ จํ านวน ๓ ชุ ด รายละเอี ย ดให. เ ป3 นไปตามแบบมาตรฐานครุ ภั ณฑ5 สํา นั กงานของทางราชการตาม
รายการและแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากรโดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๓. ตู<เหล็กบานเลื่อน ตั้งไว. ๔๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อตู.เหล็กบานเลื่อน ขนาดความ
ยาวประมาณ ๔ ฟุต จํานวน ๑๒ ตู. โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ ใช.สําหรับเก็บเอกสาร (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๔. ถั งน้ํา ตั้ งไว. ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อจายเป3น คาจั ด ซื้อถั งน้ํ า พลาสติ ก ขนาด ๓,๐๐๐ ลิ ต ร
คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ5 อุต สาหกรรมเลขที่ มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑ จํ า นวน ๑๐ ใบโดยจั ด ซื้ อ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)

๔๓
๕. ถังน้ํา ตั้งไว. ๑๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อถังน้ําพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑ จํานวน ๑๐ ใบโดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๖. เก< า อี้ ค อมพิ ว เตอร> ตั้ ง ไว. ๙,๐๐๐.- บาท เพื่ อ จายเป3 น คาจั ด ซื้ อ เก. า อี้ สํ า หรั บ เจ. า หน. า ที่
คอมพิวเตอร5แบบมีล.อเลื่อน มีพนักพิง จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ จํานวน ๕ ตัว (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>
๗. คอมพิวเตอร>แบบพกพา ตั้งไว. ๕๔,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร5แบบ
พกพา ที่มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน.อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
น.อยกวา ๒.๐ GHz และรองรับหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน.อยกวา ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หนวย
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมน.อยกวา ๔ GB มีหนวยจัดเก็บข.อมูล (Hard
disk) ขนาดความจุไมน.อยกวา ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มี
ขนาดไมน.อยกวา ๑๒ นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน.อยกวา ๑ ชอง สามารถใช.งานได.ไมน.อยกวา Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g) และ
Bluetooth จํานวน ๒ เครื่อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๘. คอมพิวเตอร>พร<อมอุปกรณ> ตั้งไว. ๑๗๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร5ตั้ง
โต^ะ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน.อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
น.อยกวา ๓.๐ GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน.อยกวา ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑
หนวย มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมน.อยกวา ๑ GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมน.อยกวา ๔ GB มีหนวยจัดเก็บข.อมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน.อยกวา ๑.๕ TB จํานวน ๑ หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน ๑ หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน.อยกวา ๑ ชอง
มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน.อยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมน.อยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑
หนวยมีชองตอ USB ๖ Ports มีระบบ Lan Realtek RTL ๘๑๑๒L ติดตั้งซอฟแวร5ระบบปฏิบัติการพร.อมใช.
งาน เครื่องสํ ารองไฟขนาด ๘๕๐ VA ๓๐๐w พร.อมโต^ะวางคอมพิวเตอร5และเก.าอี้สํา หรับเจ. าหน.า ที่
คอมพิวเตอร5 จํานวน ๕ ชุด งานปIองกันและบรรเทาฯ งานอนามัยฯ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล (ให.
เจ.าหน.าที่ที่ใช.เครื่องสวนบุคคล) (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๔๔
๙. เครื่องพิมพ> ตั้งไว. ๑๘,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ5เลเซอร5 ที่มีความละเอียด
๙๖๐๐x๖๐๐ จุ ด /นิ้ ว พิ ม พ5 สี ๔.๘ นิ้ ว /นาที ความละเอี ย ดสู ง สุ ด ในการพิ ม พ5 ๔๘๐๐x๑๒๐๐
dpi(max)resolution ความเร็วในการถายเอกสาร ขาว-ดํา ๖.๓ นิ้ว/นาที สี ๒.๖ นิ้ว/นาที พร.อมติดตั้งแทงค5
หมึก จํานวน ๕ เครื่อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ>โฆษณาและเผยแพร'
๑๐. กล<องถ'ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ตั้งไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อกล.องถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล เป3นกล.องคอมแพค ความละเอียดไมน.อยกวา ๑๖ ล.านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัวสามารถถอด
เปลี่ยนสื่อบันทึกข.อมูลได.อยางสะดวกเมื่อข.อมูลเต็มหรือเมื่อต.องการเปลี่ยน สามารถโอนถายข.อมูลจากกล.อง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร5ได.มีกระเป…าบรรจุกล.อง จํานวน ๑ กล.อง (เงินรายได. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)
๑๑. กล<องวงจรป\ดพร<อมอุปกรณ> ตั้งไว. ๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อกล.องวงจรปNด ซึ่งมี
คุณสมบัติรับภาพเป3นชนิดสี CCD มีขนาด ๑/๓ นิ้ว มความละเอียดของภาพในระบบ PAL ๕๐๐(H) x ๕๒๘
(V) Pixels มีความละเอียดของภาพในแนวนอน ๔๒๐ TVL ใช.ปริมาณแสงสวางต่ําสุดที่ ๐ LUX IR ON
อัตราสวนสัญญาณภาพตอสัญญาณรบกวน ( S/N Ratio ) ๕๓ dB การปรับความเร็วชัตเตอร5อัตโนมัติ ๑/๕๐
ถึง ๑/๑๐๐๐,๐๐๐ S มีเลนส5ขนาด ๓.๖ มีระบบ White Balance มีระบบ Gain Control มีระบบ Back
Light Compensation มีระบบ Sync. System แบบ Intemal เอ.าท5พุทสัญญาณภาพ ๑.๐ Vp-p มีระบบ
Scanning Frequency เป3น H : ๑๕.๗๓๔KHz / ๑๕.๖๒๕KHz, V : ๕๙.๙๔KHz / ๕๐Hz แสงอินฟาเรด
สามารถสองได.ไมน.อยกวา ๑๐ m มีหลอดอินฟาเรดไมน.อยกวา ๑๕ หลอด สามารถทํางานได.ที่อุณหภูมิ –๑๐
องศา ถึง ๕๐ องศา ให.กระแสไฟฟIา ๑๒ VDC เครื่องบันทึก ๔, ๘ และ ๑๖ กล.อง H.๒๖๔ Compression
ระบบ True Pentaplex (บันทึก,ถายโอนข.อมูล,เครื่อขาย,เพลย5แบ็ค,Live) ระบบบันทึกและแสดงภาพแบบ
Real time เคลื่อนไหวเสมือนจริง สนับสนุนโปรแกรมบันทึกอิสระ สามารถตั้งลวงหน.าในแตละกล.อง/เวลา
ระบบเพลย5แบ็คแบบ PiP view แสดงภาพสดและภาพย.อนหลังในจอเดียวกัน ๓ USB Ports สําหรับ USB
Drive} External HDD, External DVD USB Mouse สนับสนุนบราวเซอร5 Internet Explorer, Safari,
Google Chrome, Mozilla Firefox, CMS Pro ระบบค.นหาข.อมูลแบบกําหนดเหตุการณ5, พาโนรามา,ระบุ
เวลา ระบบซูมภาพสดแบบดิจิตอล ๘ เทา (FK-AT๘๒๐, FK-AT ๑๖๔๐) ระบบ Dual Monitor BNC/DVI
พร.อมกันพร.อมอุปกรณ5 จํานวน ๓ ชุด (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๔๕
ประเภทครุภัณฑ>ไฟฟOาและวิทยุ
๑๒. เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งพร< อ มอุ ป กรณ> ตั้ ง ไว< ๕,๕๐๐.- บาท เพื่ อ จายเป3 น คาจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
บัน ทึกเสีย งมี ห นวยความจํา ภายใน ๓ GB สามารถเลือกโหมดบัน ทึ กเสีย งตามสถานการณ5ได. ๕ แบบ
ไมโครโฟนสเตอริโอในตัวเครื่อง รองรับการเลนไฟล5เสียง PCM / MP ๓ / WMA / AAC บันทึกเสียงได.
๑,๐๗๓ ชั่วโมง ฟQงก5ชั่นอัจฉริยะตัดเสียงรบกวน เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร5ด.วย USB รับสัญญาณวิทยุ FM
ได. บันทึกสถานีได.พร.อม Micro SD ๑๖GB สําหรับกิจการสภา จํานวน ๑ เครื่อง (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ>งานบ<านงานครัว
๑๓. เครื่องตัดหญ<า ตั้งไว. ๔๗,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ.าแบบข.อแข็ง เป3น
เครื่องตัดหญ.าแบบสะพาย เครื่องยนต5ขนาดไมสูงกวา ๑.๕ แรงม.า ปริมาตรกระบอกสูบไมสูงกวา ๓๐ ซีซี
พร.อมใบมีด จํานวน ๕ เครื่อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑๔. ถังต<มน้ําไฟฟOา ตั้งไว. ๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อถังต.มน้ําขนาด ๒๖ ลิตร เป3นถัง
ต.มน้ําร.อนไฟฟIาสแตนเลสขนาดความสูง ๓๐ ซ.ม. จํานวน ๑ ถัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑๕. คูลเลอร>น้ํา ตั้งไว. ๕,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อคูลเลอร5น้ําสแตนเลส ขนาดความจุ
๓๖.๕ ลิตร ขนาด ๔๕ x ๔๖ x ๖๐.๕ ซ.ม. จํานวน ๑ ถัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง
๑๖. รถบรรทุ กน้ํา ตั้งไว. ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจั ดซื้อรถยนต5บ รรทุกน้ํ า แบบ
อเนกประสงค5 ตัวรถชนิด ๖ ล.อ เครื่องยนต5ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไมน.อยกวา ๒๑๐
แรงม.า ตอนท.ายหลังเกŽงติดตั้งตู.บรรทุกน้ํา มีปริมาตรความจุไมน.อยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร สร.างด.วยเหล็กชุบซิ้งค5
มีความหนาไมน.อยกวา ๓ มิลลิเมตร ปQ•มสูบน้ําทําด.วยเหล็กหลอ มีขนาดทอดูดน้ํา ๓ นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา ๓
นิ้ว สามารถสูบน้ําได.ไมน.อยกวา ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที สามารถทําแรงดันได.สูงสุดไมน.อยกวา ๔๐๐ ปอนด5/
ตารางนิ้ว ตัวชุดถุงบรรจุน้ํา เป3นผลิตภัณฑ5ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได.รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีโคมไฟสัญญาณ
วับวาบสีเหลือง ๑ ดวง จํานวน ๑ คัน โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ (เงินรายได. แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
๑๗. รถยนต>ส'วนกลาง ตั้งไว. ๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อรถยนต5สวนกลางขนาด ๗
ที่นั่ง เครื่องยนต5ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล.อ เกียร5ออโต.ขนาด ๔ สูบ ๑๖ วาล5ว ปริมาตรกระบอกสูบไมน.อย
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดน้ํามันดีเซล โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ จํานวน ๑ คัน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๔๖
ครุภัณฑ>อื่น
๑๘. ปOายหยุดตรวจ ตั้งไว. ๘๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อปIายหยุดตรวจขนาด ๑.๓๐x
๑.๓๐x๑.๓๐ ซ.ม. เหล็ก ๒x๒ นิ้ว แบบมีล.อขนาด ๘ นิ้ว จํานวน ๔ ล.อ กลองไฟ ๖๐x๒๐ ซ.ม. ตัวอักษร
ขนาด ๔ นิ้ ว มี ปI า ยชื่ อหนวยงานขนาด ๒ นิ้ ว หลอดนิ ออน ๓๖ วั ต ต5 มี ฝ าหลอด หลอดนิ ออน ๓๒ วั ต ต5
(กลองปIาย) ไซเรน ขนาด ๗ นิ้ว AC ๒๒๐ V สายเมนไฟ PVC ๑.๕x๒ ยาว ๒๐ เมตร เบรกเกอร5 ๑๕ A และ
มีสวิทควบคุม จํานวน ๖ ชุด (เงินรายได. แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
๑๙. รั้วเหล็กศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจ.างทํารั้วตะแกรงเหล็ก
ยาว ๒๒ เมตร กว.าง ๑.๒๐ เมตร สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานการศึกษา)
๒๐. กระจกโค<ง ตั้งไว. ๑๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อกระจกโค.งสองทางแบบสแตนเลส
เงา ขนาด ๓๒ นิ้ว มีแคล.มป•ติดอยูที่ด.านหลังกระจกสําหรับยึดกับเสาพร.อมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (เงินรายได.
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ>การเกษตร
๒๑. เครื่องสูบน้ํามอเตอร>ไฟฟOา ตั้งไว. ๑๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบ
หอยโขง ใช.มอเตอร5ไฟฟIา ขนาดทอสงไมน.อยกวา ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) ปริมาณนํ้าที่สูบได.ไมน.อยกวา ๔๕๐
ลิตรตอนาที หรือประมาณ ๑๒๐ แกลลอน (อเมริกัน) ตอนาทีสงนํ้าได.สูงไมสูงกวา ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐
ฟุต
อุปกรณ5ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร5ไฟฟIาต.องมีครบชุดพร.อมที่จะใช.งานได. จํานวน ๑ เครื่อง
(เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ประเภทรายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน
๒๒. ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ> ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
คาใช.จายในการบํารุง รักษาและซอมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5 ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท และอยูใน
ความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าที่ของ เทศบาลตําบลชะมาย ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ มท
๐๐.๗.๑/ว ๒๗๐๓ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๔๗
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายทั่วไป ประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายงบกลาง
………………….
หมวดรายจ'ายงบกลาง

ตั้งไว.

๑. ประเภทรายจายตามข.อผูกพัน

๔,๙๕๖,๗๐๐.- บาท
ตั้งไว.

๓,๔๕๘,๗๐๐.- บาท

๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว. ๕๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายสมทบเข.ากองทุน
ประกันสังคมให.กับพนักงานจ.างเทศบาลตําบลชะมาย อัตราร.อยละ ๑๐ ของเงินเดือน จํานวน ๑๒ เดือน (เงิน
รายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๒ ค'าชําระภาษีบํารุงท<องที่ ตั้งไว. ๒๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาชําระภาษีบํารุงท.องที่ในที่ดิน
ของเทศบาลตํ า บลชะมาย โดยจายให. กั บ องค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลวั ง หิ น อํ า เภอบางขั น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๓ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย ตั้งไว. ๑,๐๙๘,๕๐๐.บาท(ประมาณการรายรับ ๙๖,๙๑๖,๔๘๐ บาท) เพื่อจายสมทบเข. า กองทุ นบํ า เหน็ จ บํ านาญพนั กงาน
เทศบาลตําบลชะมาย โดยตั้งจายในอัตราร.อยละ ๒% ของประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยไมรวมเงินกู. เงินอุดหนุน (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๔ เงินรางวัลค'าปรับจราจร ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นรางวัลให.กับตํารวจจราจร ที่
จับผู.กระทําผิดกฎหมายจราจรในเขตตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๕ ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนและผู<ด<อยโอกาส ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ5การเรียน ชุดนักเรียนและคาหนังสือเรียน และอื่นๆ ที่จําเป3นในการศึกษา (เงินรายได.
แผนงานงบกลาง)
๑.๖ ค'าใช<จ'ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค>ความรู<ของพนักงาน ตั้งไว. ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเป3นคาใช.จายในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของผู.บริหาร ผู.ชวยผู.บริหาร เลขานุการ
ผู.บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ.าง(เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๗ ค'าเบี้ยยังชีพผู<สูงอายุ คนพิการและผู<ปPวยเอดส> ตั้งไว. ๑,๑๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
เบี้ยยังชีพผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTวยเอดส5 ที่อยูในตําบลชะมาย ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๗.๑ เบี้ยยังชีพผู.สูงอายุ ตั้งไว. ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑,๔๓๒ คน จายแบบขั้นบันได
จํานวน ๑๒ เดือน

๔๘
๑.๗.๒ เบี้ยยังชีพผู.พิการ ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑๗๔ คน จํานวน ๑๒ เดือน
๑.๗.๓ เบี้ยยังชีพผู.ปTวยโรคเอดส5 ตั้งไว. ๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ คนๆละ ๕๐๐ บาทตอเดือน
จํานวน ๑๒ เดือน
๑.๘ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท<องถิ่น ตั้งไว< ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจาย
สมทบให.กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๑.๙. ค'าบํารุงสมาชิกรายป"สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.บาท เพื่ อจายให. กับ สมาคมสั น นิ บาตเทศบาลจั งหวัด นครศรี ธ รรมราชเป3 น คาบํ า รุ งสมาชิ กรายปสมาคม
สันนิบาตเทศบาลนครศรีธรรมราช (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)
๒. เงินช'วยค'าทําศพ ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินชวยคาทําศพพนักงานเทศบาล
ตําบลชะมายและพนักงานจ.าง ตามหลักเกณฑ5และเงื่อนไขที่ระเบียบฯ ได.กําหนดไว. (เงินรายได. แผนงาน
งบกลาง)
๓. ประเภทเงินสํารอง ตั้งไว. ๑,๓๖๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายในกรณี จําเป3น เรงดวนแก.ไข
ปQญหาและบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชนตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานงบกลาง)

๔๙

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายทั่วไป ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน
หน'วยงาน กองคลัง
------------------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจ'ายทั้งสิ้น

๔,๓๖๗,๒๐๐.- บาท

๑. รายจ'ายประจํา

๔,๓๔๗,๒๐๐.- บาท

ตั้งไว<

๑.๑ หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา

ตั้งไว<

๒,๐๑๙,๐๐๐.-

บาท

๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว< ๑,๗๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลและเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจํ า ปในกองคลั ง จํ า นวน ๙ ตํ า แหนง
ตําแหนงผู.อํานวยการกองคลัง จํานวน ๑ อัตรา, หัวหน.าฝTายบริหารงานคลัง จํานวน ๑ อัตรา, นักวิชาการ
เงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา นักวิชาการจัดเก็บรายได. จํานวน ๑ อัตรา, เจ.าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน ๒ อัตรา, เจ.าพนักงานจัดเก็บรายได. จํานวน ๑ อัตรา, เจ.าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
, เจ.าหน.าที่พัสดุ จํานวน ๑ อัตรา, และตําแหนงตางๆ ตามกรอบอั ตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป
จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารทั่วไป)
๑.๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'าง ๆ และเงินเพิ่มค'าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว< ๑๕๐,๐๐๐.บาท
เพื่ อจายเป3น เงิ นเพิ่ มตางๆ และเงิ น เพิ่ มคาครองชี พชั่ วคราว ให.กับ พนักงานเทศบาลและ
ตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๓ ประเภทค' า จ< า งประจํ า ตั้ ง ไว< ๑๕๑,๐๐๐.- บาท เพื่ อ จายเป3 น คาจ. า ง
ลูกจ.างประจํา
และเงินปรับปรุงคาจ.างประจํา ให.กับพนักงานเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา คือ เจ.าหน.า
พนักงานจัดเก็บรายได. จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๑.๔ ประเภทเงินเพิ่มต'าง ๆ และเงินเพิ่มค'าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว< ๘,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นเงิ นเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให.กับลูกจ.างประจําในกองคลัง จํา นวน ๑
อัตรา คือ เจ.าพนักงานจัดเก็บรายได. จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๕๐
๑.๒ หมวดรายจ'ายค'าจ<างชั่วคราว

ตั้งไว<

๖๘๗,๐๐๐.-

บาท

๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง ตั้งไว< ๕๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเดือน
พนักงานจ.าง ในกองคลัง ตําแหนงผู.ชวยเจ.าหน.าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา ตําแหนงผู.ชวย
เจ.าหน.าที่จัดเก็บรายได. จํานวน ๒ อัตรา ตําแหนงผู.ชวยเจ.าหน.าที่พัสดุ จํานวน ๒ อัตรา และตําแหนงตางๆ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๒.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ และเงินเพิ่มค'าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว< ๑๗๗,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ.างในกองคลัง ตําแหนงผู.ชวย
เจ.าหน.าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา ตําแหนงผู.ชวยเจ.าหน.าที่จัดเก็บรายได. จํานวน ๒ อัตรา
ตําแหนงผู.ชวยเจ.าหน.าที่พัสดุ จํานวน ๒ อัตรา และตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓
ป จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓ หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ
ค'าตอบแทน

ตั้งไว<

๑,๖๐๑,๒๐๐.- บาท

ตั้งไว< ๙๒๒,๐๐๐.- บาท

๑.๓.๑ ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล ตั้งไว< ๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ.างประจํา ในกองคลัง (เงินรายได.แผนงาน บริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๒ ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว< ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ.างประจํา ในกองคลัง (เงิน รายได. แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)
๑.๓.๓ ประเภทค'าเช'าบ<าน ตั้งไว< ๗๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเชาบ.านของ
พนักงานเทศบาลในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๔ ประเภทค'าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
คาตอบแทน การปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ. า งประจํ า พนั ก งานจ. า ง
ในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๕ ประเภทเงินค'าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ<าง ตั้งไว< ๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ.าง ในการตรวจงานจ.างตามข.อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามโครงการจายขาดเงินสะสม และโครงการเบิกตัดป (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๕๑
ค'าใช<สอย

ตั้งไว<

๔๓๔,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ'ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๑.๓.๗ ประเภทค'ารับรอง ตั้งไว< ๒๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาน้ําดื่ม และกาแฟ
ในการต. อนรั บ ผู. ม าชํ า ระภาษี และคาธรรมเนี ย ม และผู. ม าติ ด ตอราชการ (เงิ น รายได. ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
ประเภทรายจ'ายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
๑.๓.๘ ประเภทรายจ'ายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ ตั้งไว< ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
คาธรรมเนี ย ม และคาลงทะเบี ย นตาง ๆ ของพนั กงานเทศบาล ลู กจ. า งประจํ า และพนั กงานจ. า ง
ในกองคลัง (เงินรายได. ในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๙ ประเภทค'าโฆษณาเผยแพร' ตั้งไว< ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดทําปIาย
ประชาสั มพัน ธ5กํา หนดระยะเวลาในการชํา ระภาษี ต าง ๆ และปI ายแผนพับ ประชาสัมพั นธ5 งานกองคลั ง
(เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๐ ประเภทค'าติดตั้งระบบเน็ตเวิร>ค ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาติดตั้ง
ระบบเน็ตเวิร5ค สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร5ในสํานักงานที่ยังไมได.ติดตั้งระบบอินเตอร5เน็ต เพื่อใช.ในงานด.าน
การเงิ น และบั ญ ชี การปฏิ บั ติ ง านจั ด เก็ บ รายได. งานพั ส ดุ ในกองคลั ง (เงิ น รายได. แผนงานบริ ห าร
งานทั่วไป)
๑.๓.๑๑
ประเภทค' า ใช< จ' า ยในการปรั บปรุ งแผนที่ ภ าษี และทะเบี ยนทรั พย> สิน
ตั้งไว< ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาคัดลอกแผนที่ระวางที่ดิน และเอกสารสิทธิอื่นๆ แบบพิมพ5
คาถายเอกสาร คาจ.างอื่นๆ ในการจัดทําแผนที่ภาษี (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๒ ประเภทค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สิน ตั้งไว< ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจาย
เป3น
คาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ5สํานักงาน บํารุงรักษาซอมแซมทรัพย5สินอื่นๆ ในกอง
คลัง
(เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๓ ประเภทรายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม'เข<าลักษณะหมวดรายจ'าย
อื่นๆ ตั้งไว< ๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
คาใช. จ ายอื่ น ๆ ที่ จํ า เป3 น ในการเดิ น ทางไปราชการ หรื อ ฝW กอบรมสั ม มนาของพนั ก งานเทศบาล และ
ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๕๒
ค'าวัสดุ

ตั้งไว< ๒๔๕,๒๐๐.- บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน
๑.๓.๑๔ ค'าแบบพิมพ> ตั้งไว< ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
แบบพิมพ5ตางๆ เพื่อใช.ในงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได. งานพัสดุ กองคลัง (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๕ วัสดุสํานักงาน ตั้งไว< ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาซื้อวัสดุสํานักงาน
เพื่อใช. ในการปฏิบัติงานกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๑.๓.๑๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร> ตั้งไว< ๖๓,๒๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาซื้อ
เครื่องสแกนเนอร5 จํานวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน.อยกวา ๔๘๐๐ X ๔๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไมน.อยกวา กระดาษ A๔
- มี Interface แบบ ๑X Parallel หรือ ๑X USB ๒.๐ หรือดีกวา
และวัสดุอุปกรณ5คอมพิวเตอร5ฯลฯ เพื่อใช.ในการปฏิบัติงานกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารทั่วไป)
๑.๓.๑๗ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร' ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
วั ส ดุ ที่ ใช. ในการปฏิ บั ติ งานจั ด เก็ บ รายได. ชํ า ระภาษี โฆษณาเผยแพรปI า ยประชาสั มพั น ธ5 กองคลั ง
(เงินรายได. แผนงานบริหารทั่วไป)
๑.๓.๑๘ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง ตั้งไว< ๑๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสง และวัสดุที่เกี่ยวข.องกับยานพาหนะและขนสง ที่จะต.องดําเนินการเพื่อให.
เกิดความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ (เงินรายได. แผนงานบริหารทั่วไป)
๑.๔ หมวดรายจ'าย ค'าสาธารณูปโภค

ตั้งไว<

๔๐,๐๐๐ .-

บาท

๑.๔.๑ ประเภทค'าไปรษณีย> ตั้งไว< ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาฝากสงไปรษณีย5
คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย5 ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี, งานจัดเก็บรายได.,
งานพัสดุ ในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๕๓
๒. รายจ'ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว< ๒๐,๐๐๐.-

บาท

๒.๑ หมวดรายจ'ายค'าครุภัณฑ>ที่ดินและสิ่งก'อสร<าง
๒.๑.๑ หมวดค'าครุภัณฑ>

ตั้งไว< ๒๐,๐๐๐.- บาท

ตั้งไว< ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒.๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ>สํานักงาน ตั้งไว< ๑๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
คาจั ด ซื้ อ ตู. เ หล็ ก เก็ บ เอกสาร (มอก.) ขนาด ๒ บาน จํ า นวน ๒ ตู. โดยจั ด ซื้ อนอกเหนื อบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุ ภั ณฑ5 สํ า นั กมาตรฐาน งบประมาณสํ า นั กงบประมาณเพื่ อ ให. เ หมาะกั บ พื้ น ที่ ใช. ส อยในห. อ ง
ปฏิบัติงานและต.องการความแข็งแรงทนทานสมการใช.งานเป3นราคาท.องตลาด ใช.ในการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี งานจัดเก็บรายได. งานพัสดุในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)
๒.๑.๑.๒ ประเภทครุภัณฑ>สํานักงาน ตั้งไว< ๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
จัดซื้อ ตู.เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ขนาด ๔ ลิ้นชัก จํานวน ๑ ตู. โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภั ณฑ5 สํ า นั กมาตรฐานงบประมาณสํ า นั กงบประมาณ เพื่ อ ให. เ หมาะกั บ พื้ น ที่ ใช. ส อยในห. อ ง
ปฏิบัติงานและต.องการความแข็งแรงทนทานสมการใช.งานเป3นราคาท.องตลาด เพื่อใช.ในการปฏิบัติงานด.าน
การเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได. งานพัสดุในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๕๔
เทศบาลตําบลชะมาย
อําเภอทุ'งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม
……………………
ตั้งงบประมาณรายจ'ายทั้งสิ้น
๑. รายจ'ายประจํา

๑๓,๗๑๔,๐๐๐.- บาท
ตั้งไว. ๗,๘๙๓,๙๐๐.- บาท

๑.๑ หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา

ตั้งไว. ๒๙๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย ตั้งไว. ๒๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3น
เงิ น เดือนพนั กงานเทศบาลตํา บลชะมายและเงิ นปรั บ ปรุงเงิ น เดื อนประจํ า ป ในตํ าแหนงตางๆตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมและสิ่งแวดล.อม จํานวน ๑๒ เดือน (เงิน
รายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย ในตําแหนงตางๆตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล
๓ ป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมและสิ่งแวดล.อม จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๒ หมวดค'าจ<างชั่วคราว

ตั้งไว.

๑,๖๒๘,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง ตั้งไว. ๑,๐๐๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาตอบแทนราย
เดือน เงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปสําหรับพนักงานจ.าง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต5 คนงานประจํารถ
ขยะ และพนักงานจ.างตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม จํานวน ๑๒
เดือน (เงินรายได. แผนงานเคหะชุมชน)
๑.๒.๒ ประเภทเงินเพิ่มต'างๆ ของพนักงานจ<าง ตั้งไว< ๖๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจ.างตามข.อ ๑.๒.๑ จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได.
แผนงานเคหะชุมชน)

๕๕
๑.๓ หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ ตั้งไว. ๕,๖๗๐,๙๐๐.- บาท
ค'าตอบแทน

ตั้งไว. ๔๓๘,๔๐๐.- บาท

๑.๓.๑ ประเภทค'าเช'าบ<าน
ตั้งไว. ๒๓,๔๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเชาบ.านของพนักงาน
เทศบาลตําบลชะมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๒ ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๓ ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว. ๑๕,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียนสําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๔ ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว. ๓๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
จายเป3นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง
ของ เทศบาลตําบลชะมาย และข.าราชการ พนักงานของสวนราชการอื่น ที่เทศบาลตําบลชะมายมีหนังสือ
ความอนุ เ คราะห5 ร วมปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ทั้ งนี้ เป3 น ไปตามระเบี ย บที่ทางราชการวางไว. (เงิ น รายได. แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข)
- ค'าใช<สอย

ตั้งไว. ๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ'ายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
๑.๓.๕ ค'าธรรมเนียมและค'าลงทะเบียนต'างๆ ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝWกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย พนักงานจ.างของเทศบาล
ตําบลชะมาย และคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนอื่นๆ ที่เทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตาม
อํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๖ ค'าวารสาร ตั้งไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อหนังสือ วารสาร หนังสือตาง ๆ
ที่เกี่ยวข.องกับการปฏิบัติงาน (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๗ ค'าโฆษณาเผยแพร' ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดทําแผนพับ โปสเตอร5
ปฏิทิน สิ่งพิมพ5ตางๆ วารสารประชาสัมพันธ5 ปIายประชาสัมพันธ5 คาจัดทําหนังสือ คูมือ แผนพับ งานตาง ๆ
ที่จะต.องเผยแพรให.ประชาชนได.รับทราบและอยูในอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๕๖
๑.๓.๘ ค'าจ<างเหมาบริการ ตั้งไว< ๔,๒๖๐,๐๐๐- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายให.ได.มาซึ่งบริการ ดังนี้
๑. ค'าจ<างเหมาบริการ ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเย็บหรือเข.าเลมเอกสาร คาถาย
เอกสาร คาจัดพิมพ5/ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คาจ.างเหมาอื่นๆของเทศบาลตําบลชะมาย
๒. ค'าจ<างเหมาบริการ ตั้งไว. ๔,๒๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจ.างเหมา พนสารเคมี คาจ.าง
เหมาบริการฝQงกลบกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บกวาดขยะและรักษาความสะอาด การขุดลอกบํารุงรักษาคู
ระบายน้ํ า ทอระบายน้ํ า ลํ า เหมื อ ง คลองสาธารณะประโยชน5 และอื่ น ๆตามอํ า นาจหน. า ที่ (เงิ น รายได.
แผนงานสาธารณสุข)
ประเภทรายจ'ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๑.๓.๙ โครงการบู ร ณาการเพื่ อจั ด การขยะอย' า งยั่ งยื น ตั้ งไว. ๑๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อเป3 น
คาใช.จายในการดําเนินงานเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม และหรือการจัดการขยะ
อยางมีคุณภาพ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๑๐ โครงการส'งเสริมสิ่งแวดล<อมชุมชน ตั้งไว. ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป3นคาใช.จายในการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมด.านสิ่งแวดล.อมชุมชน(เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
ประเภทรายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม'เข<าลักษณะรายจ'ายหมวดอื่นๆ
๑.๓.๑๑ ค'าเดินทางไปราชการ ตั้งไว. ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พักและอื่นๆ ที่จําเป3นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย
พนักงานจ.าง หรือผู.ที่ได.รับอนุญาตให.เดินทางไปราชการ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
ประเภทรายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน
๑.๓.๑๒ ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ> ตั้งไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
บํารุง รักษาและซอมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5 ที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และอยูในความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหน.าที่ของ เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
- ค'าวัสดุ

ตั้งไว< ๖๓๒,๕๐๐.- บาท

๑.๓.๑๓ ประเภทวัสดุเครื่องแต'งกาย ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย
และอื่นๆ เพื่อใช.ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ.าง ซึ่งเทศบาลตําบลชะมายสามารถ
ดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าที่ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๕๗
๑.๓.๑๔ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง ตั้งไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนสงและวัสดุที่เกี่ยวข.องกับยานพาหนะและขนสงที่จะต.องดําเนินการเพื่อให.เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๑๕ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร>หรือการแพทย> ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ5การแพทย5 เชน โรคพิษสุนัขบ.า ยารักษาโรคและยาถายพยาธิโค-กระบือและหรือโรค
อื่นๆ ยาคุ มกําเนิดสุ นัขและแมว สารเคมีกํา จัดแมลงวั นและยุง สารส.มและเคมีภั ณฑ5อื่นๆ (เงินรายได.
แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๑๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร>
ตั้งไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร5และวัสดุที่เกี่ยวข.องเพื่อใช.ในการปฏิบัติงาน เชน แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง หมึกพิมพ5
แผนดิสก5 แผนซีดี (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๓.๑๗ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธง สมุดตางๆ สิ่งพิมพ5ที่ได.จากการซื้อหรือจ.าง
พิ ม พ5 แบบพิ ม พ5 และวั ส ดุ อื่ น ที่ จํ า เป3 น ต. องใช. ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตามอํ า นาจหน. า ที่ (เงิ น รายได. แผนงาน
สาธารณสุข)
๑.๓.๑๘ ประเภทถังขยะ ตั้งไว. ๓๖๒,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกมีชองทิ้ง
ที่ฝาด.านบน ที่จับด.านบนเป3นเหล็กหุ.มด.วยพลาสติก ปากกว.างไมน.อยกวา ๔๖ x ๔๖ ซ.ม. ความกว.างของก.น
ถังไมน.อยกวา ๓๕ x ๓๕ ซ.ม. สูงไมน.อยกวา ๑๐๐ ซ.ม. ความหนาประมาณ ๔ มม. ความจุไมน.อยกวา
๑๐๕ ลิตร จํานวน ๒๐๐ ใบ(เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๑.๔ หมวดรายจ'ายค'าสาธารณูปโภค

ตั้งไว. ๕,๐๐๐.- บาท

๑.๔.๑ ค'าไปรษณีย> ตั้งไว. ๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาฝากสงไปรษณีย5 ดวงตราไปรษณีย5
และคาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข.อง (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๕๘
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนประโยชน>
ตั้งไว< ๓๐๐,๐๐๐.บาท (จะดําเนินการได<ต'อเมื่อได<รับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให<แก'องค>กรปกครองส'วนท<องถิ่นระดับจังหวัด)
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ<าน ตั้งไว. ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายให.กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ.าน หมูที่ ๑-๘ ในการดําเนินงานทางด.านการสาธารณสุข การฝWกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆของ อสม. (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
หมวดค'าครุภัณฑ> ที่ดินและสิ่งก'อสร<าง
ค'าครุภัณฑ>

ตั้งไว. ๕,๘๒๐,๑๐๐.- บาท

ครุภัณฑ>สํานักงาน
๑. โต[ะและเก<าอี้ทํางาน ตั้งไว. ๓,๙๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต^ะและเก.าอี้ทํางาน ระดับ
๑-๒ จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่ งออกแบบโดยกรมศิ ล ปากร โดยจั ด ซื้ อ นอกเหนื อบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๒. โต[ะและเก<าอี้ทํางาน ตั้งไว. ๕,๒๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต^ะและเก.าอี้ทํางาน ระดับ ๓๖ จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่ ง ออกแบบโดยกรมศิ ล ปากรโดยจั ด ซื้ อนอกเหนื อบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๓. ตู<เหล็กบานเลื่อน ตั้งไว. ๓,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อตู.เหล็กบานเลื่อน ขนาดความ
ยาวประมาณ ๔ ฟุต จํานวน ๑ ตู. โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ ใช.สําหรับเก็บเอกสาร (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง
๔. รถจักรยานยนต>พร<อมอุปกรณ> ตั้งไว. ๕๗,๕๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต5ที่
มี ข นาด ๑๑๐ ซี ซี พร. อ มชุ ด พวงข. า ง การจั ด ซื้ อ รถจั ก รยานยนต5 ใ ห. มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานัก
มาตรฐานต.นทุนงบประมาณ จํานวน ๑ คัน งานอนามัย (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๕๙
๕. รถบรรทุกขยะ ตั้งไว. ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖
ล.อแบบอัดท.ายมีตู.บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู.ไมน.อยกวา ๖ ลูกบาศก5เมตร เครื่องยนต5 ๔ สูบ ๔
จังหวะ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไมน.อยกวา ๑๓๐ แรงม.า ด.านท.ายตู.บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย
ทํ า งานด. ว ยระบบไฮดรอลิ ก สามารถผลิ ต แรงดั น สู ง สุ ด ไมน. อ ยกวา ๒,๕๐๐ ปอนด5 ต อตารางนิ้ ว มี โ คม
ไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕๒๕๕๑ หรื อสู งกวาโดยจั ด ซื้ อนอกเหนื อบั ญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภัณฑ5 สํ า นักมาตรฐานต. นทุ น งบประมาณ
จํานวน ๑ คัน (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๖. ถังคอนเทนเนอร> ตั้งไว. ๗๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อถังบรรจุขยะที่ใช.รวมกับรถยนต5
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร5 มีปริมาตรความจุไมน.อยกวา ๔ ลบ.เมตร พื้นภาชนะรองรับมูล
ฝอยมีความหนาไมน.อยกวา ๔.๕ มม. ด.านข.างมีความหนาไมน.อยกวา ๓ มม. ฝาเปNด-ปNด มีความหนาไมน.อย
กวา ๒ มม. ถังขยะคอนเทนเนอร5เป3น ผลิตภั ณฑ5ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได. รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ ถัง
(เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)
๗. รถบรรทุกขยะ ตั้งไว. ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอย ชนิ ด ๔ ตั น ๖ ล. อ เครื่ อ งยนต5 ดี เ ซลขนาดไมน. อยกวา ๔ สู บ ๔ จั งหวะ ที่ ไ ด.
มาตรฐานไมสูงกวา มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไมน.อยกวา ๑๓๐ แรงม.า ตอนท.ายหลังเกŽงติดตั้ง
ชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอย ทํางานด.วยระบบไฮดรอลิก แรงดันสูงสุดได.ไมน.อยกวา ๒,๕๐๐ ปอนด5/ตร.นิ้ว
กระบอกไฮดรอลิกชุดยกภาชนะรองรับมูล ฝอยและชุดเท.าช.า งค้ํายั นจะต. องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให.
เป3นไปตามมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได.รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑
ดวง โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ จํานวน ๑ คัน (เงิน
รายได. แผนงานสาธารณสุข)
ครุภัณฑ>อื่น
๘. เครื่องพ'นหมอกควัน ตั้งไว. ๑๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันมี
ระบบของตัวเครื่องแบบระบายความร.อน ๒ ชั้น ตัวถังน้ํามันและถังน้ํายาผลิตเหล็กปลอดสนิมทนตอการกัด
กรอนของสารเคมี ถังบรรจุสารเคมี ๖.๕ ลิตร ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ๑.๔ ลิตร การสตาร5ทเป3นแบบการกด
ปุTมปQ•มลมและคอยล5จุดระเบิดภายใน ใช.แรงดันไฟฟIา ๑๒ โวลต5 อัตราการพน ๔๐ ลิตรตอชั่วโมง กําลังของ
เครื่องยนต5ขนาด ๒๕.๔ แรงม.า ความดันถังสารเคมี ๐.๓ BAR ความดันถังเชื้อเพลิง ๐.๐๘ BAR จํานวน ๒
เครื่อง งานอนามัยฯ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๖๐
ประเภทรายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน
๙. ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ> ตั้งไว. ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
บํารุง รักษาและซอมแซมรถบรรทุกขยะ ทรั พย5สินและครุภัณฑ5ของเทศบาลตําบลชะมาย ที่มีวงเงินเกิ น
๕,๐๐๐ บาท และอยูในความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาลตําบลชะมาย ตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ มท ๐๐.๗.๑/ว ๒๗๐๓ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข)

๖๑
รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายทั่วไป ประจําป"งบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน
กองช'าง
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตั้งงบประมาณรายจ'ายทั้งสิ้น…… ๓๘,๘๗๐,๐๘๐. - ……บาท
๑. รายจ'ายประจํา ตั้งไว< …......๗,๐๓๖,๐๘๐.-..........บาท
๑.๑ หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา ตั้งไว< ……๒,๔๓๐,๐๘๐..…- บาท
๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว< .…๒,๒๓๐,๐๘๐......….- บาท เพื่อจายเป3น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลในกองชาง (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน )
ตําแหนง ผู.อํานวยการกองชาง
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง หัวหน.าฝTายการโยธา
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง หัวหน.าฝTายบริหารงานทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง หัวหน.าฝTายแบบแผนและกอสร.าง จํานวน ๑ อัตรา๗๓๑๐*๑๒=๒๐๗๗๒๐)
ตําแหนง วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว
จํานวน ๑ อัตรา(
ตําแหนง นายชางสํารวจ ๖ว
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง นายชางโยธา ๒-๔/๕
จํานวน ๔ อัตรา
ตําแหนง นายชางไฟฟIา ๒/๔-๕
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง เจ.าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง ชางเครื่องยนต5 ๑-๓/๔
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ เงินเพิ่มต'างๆ ตั้งไว< ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเพิ่มตางๆของ พนักงาน
เทศบาลในกองชาง (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน )
๑.๒ หมวดรายจ'ายค'าจ<างชั่วคราว ตั้งไว<........๘๒๐,๖๐๐...............-

บาท

๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานจ<าง ตั้งไว< ๕๗๐,๖๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นเงินเดือนแกพนักงานจ.าง
ในกองชาง จํานวน ๕ ตําแหนง รวม ๗ อัตรา (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)
ตําแหนง ผู.ชวยชางโยธา
จํานวน ๒ อัตรา ๔๐)
ตําแหนง ผู.ชวยชางไฟฟIา
จํานวน ๒ อัตรา
ตําแหนง ผู.ชวยเจ.าหน.าที่ธรุ การ
จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนง ผู.ชวยชางเครื่องยนต5
จํานวน ๑ อัตรา

๖๒
๑.๒.๒ เงินเพิ่มต'างๆ ตั้งไว< ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
จ.าง ในกองชาง (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน )
๑.๓ หมวดรายจ'ายค'าตอบแทน ใช<สอยและวัสดุ

เพื่อจายเป3นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว<

๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท

- ค'าตอบแทน ตั้งไว< ๔๑๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓.๑ ค'าเช'าบ<าน
ตั้งไว< ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาเชาบ.านของพนักงาน
เทศบาล (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๒ ค'ารักษาพยาบาล ตั้งไว< ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๓ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว.
๕๐,๐๐๐- บาท เพื่อจายเป3นคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (เงินรายได. แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๔ ค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว< ๖๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคา
ปฏิบัติงานลวงเวลาและคาปฏิบัติงานในวันหยุดสําหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ.างของเทศบาล
ตําบลชะมาย (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)
- ค'าใช<สอย

ตั้งไว<

๗๑๖,๐๐๐.-

บาท

๑.๓.๕ ค'าใช<จ'ายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ ตั้งไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาใช.จาย
เพื่อให.ได.มาซึ่งบริการ เชน คาจ.างเหมาบริการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน เป3นต.น (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน)
๑.๓.๖ ค'าดูแลรักษาที่สาธารณะ ตั้งไว< ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาใช.จายในการ
ตรวจสอบดูแล รักษาที่สาธารณะ เชน คาใช.จายในการออก นสล. คาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ ฯลฯ
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๗ รายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน ตั้งไว< ๒๐๐,๐๐๐-.บาท เพื่อจายเป3น
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย5สิน วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐.-บาท ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๘ รายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม'เข<าลักษณะหมวดรายจ'ายอื่นๆ ตั้งไว< ๑๐๐,๐๐๐.บาท เพื่อจายเป3นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาใช.จายอื่นที่จําเป3นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ.าง (เงินรายได< แผนเคหะและชุมชน)

๖๓
๑.๓.๙ ค'าจ<างเหมาบริการตีเส<นจราจร ตั้งไว< ๒๑๖,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจ.างเหมาตีเส.น
จราจรถนนสายทุงสง-ทุงใหญ หมูที่ ๘ ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินรายได<
แผนเคหะและชุมชน)
- ค'าวัสดุ

ตั้งไว<

๑,๐๖๐,๐๐๐.-

บาท

๑.๓.๑๐ ประเภทวัสดุไฟฟOาและวิทยุ ตั้งไว< ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ5 ไฟฟIา สําหรับใช.ในงานซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา งานไฟฟIาสาธารณะ
ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๑๑ ประเภทวัสดุก'อสร<าง ตั้งไว< ๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุกอสร.าง
สําหรับใช.ในงานซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุง ทรัพย5สิน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย
(เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๑๒ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๓.๑๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร> ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ วัสดุ
,อุปกรณ5 คอมพิวเตอร5 (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๒. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว< ๑,๓๙๙,๔๐๐.-บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนสาธารณประโยชน>
๒.๑ อุดหนุนการไฟฟOาส'วนภูมิภาคอําเภอทุ'งสง ตั้งไว< ๑,๓๙๙,๔๐๐.-บาท เป3นคาใช.จายใน
การติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟIาสาธารณะในพื้นที่ตําบลชะมาย
(เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน)
- ถนนสายหนองเหรียง-หนองหงส> หมู'ที่ ๖
- ถนนสายสุรจิต หมู'ที่ ๖
- ถนนสายซอยประดู'-สนามกีฬาชนโค หมู'ที่ ๑
- ถนนสายเขากลาย-หนองแสง หมู'ที่ ๓

๖๔
๓. รายจ'ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว< ๓๑,๘๓๔,๐๐๐ . - บาท
๓.๑ หมวดค'าครุภัณฑ> ที่ดินและสิ่งก'อสร<าง
๓.๑.๑ หมวดค'าครุภัณฑ> ตั้งไว< ๔,๓๙๗,๐๐๐.-บาท
๓.๑.๑.๑ รายจ'ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน ตั้งไว< ๔๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจาย
เป3นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย5สิน ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๓.๑.๑.๒ ครุภัณฑ>โฆษณาและเผยแพร' ตั้งไว< ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อกล.องถาย
ภาพนิ่งระบบติจิตอล ความละเอียดไมน.อยกวา ๑๖ ล.านพิกเซล จํานวน ๒ กล.อง (เงินรายได<แผนงานเคหะ
และชุมชน)
๓.๑.๑.๓ ครุภัณฑ>ก'อสร<าง ตั้งไว< ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องตัดพื้น
คอนกรีต
พร.อมเครื่องยนต5 และใบตัด จํานวน ๑ เครื่อง (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๓.๑.๑.๔ ครุภัณฑ>สํานักงาน ตั้งไว< ๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร.อมติดตั้งภายในสํานักงานเทศบาลตําบลชะมายหลังใหม จํานวน ๑๙ เครื่อง
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ เครื่อง
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑๕ เครื่อง
- ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๓.๑.๑.๕ ครุภัณฑ>สํานักงาน ตั้งไว< ๑๗,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาซื้อตู.เหล็กเก็บเอกสาร
สอง
บานพับ จํานวน ๒ ตู. จัดซือ้ ตามราคาท.องตลาด (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๓.๑.๑.๖ ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง ตั้งไว< ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
รถยนต5บรรทุกขนาด ๑ ตัน กระบะเทท.ายด.วยระบบไฮดรอลิก จํานวน ๑ คัน โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ>สํานักมาตรฐานต<นทุนงบประมาณ (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
๓.๑.๑.๗ ครุภณ
ั ฑ>ยานพาหนะและขนส'ง ตั้งไว< ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเป3นคาซื้อรถยนต5
บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล.อ แบบ กระบะเทท.าย จํานวน ๑ คัน (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)

๖๕
๓.๒ หมวดค'าที่ดินและสิ่งก'อสร<าง ตั้งไว< ๒๗,๔๓๗,๐๐๐ . - บาท
หมู'ที่ ๑
๓.๒.๑ ประเภทรางระบายน้ํา ตั้งไว< ๙๒๖,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคากอสร.างรางระบายน้ํา
ริมถนนสายรุงเมือง หมูที่ ๑ โดยกอสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาดกว.าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐
เมตร ความยาวรวม ๓๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)
ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๒ หน<า ๔๔
๓.๒.๒
ประเภททาง ตั้งไว< ๒๑๗,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอย
ประดิษฐ5เงิน หมูที่ ๑ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร ไหลทางข.างละ ๐.๒๕ ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ลําดับที่ ๗ หน<า ๖๔
๓.๒.๓ ประเภททาง ตั้งไว< ๑๖๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาย
สมโชค แก.วเกิด หมูที่ ๑ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ไหลทางข.างละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๖ หน<า ๖๖
หมู'ที่ ๒
๓.๒.๔ ประเภททาง ตั้งไว< ๓๖๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาน
อก หมูที่ ๒ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดย
- ตอนที่ ๑ ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรเดิม (๐verlay) หนา
๐.๐๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
- ตอนที่ ๒ ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรเดิม (๐verlay) หนา
๐.๐๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๕๐๐.๕๐ ตารางเมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๘๖๖.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ลําดับที่ ๔ หน<า ๖๕

๖๖
๓.๒.๕ ประเภทรางระบายน้ํา ตั้งไว< ๑,๙๓๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคากอสร.างราง
ระบายน้ําริมถนนสายกรุงแสง หมูที่ ๒ โดยกอสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาดกว.าง ๐.๓๐ เมตร
ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะ
และชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๑๗ หน<า ๔๗
หมู'ที่ ๓
๓.๒.๖ ประเภททาง ตั้งไว< ๒,๗๗๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายเขากลายห.วยขัน หมูที่ ๓ สภาพเดิมเป3นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสภาพแคบ และไมมีรางระบายน้ํา ปรับปรุงโดย
- ขยายผิวจราจรโดยปรับปรุงไหลทางเดิมเป3นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว.าง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๖๕.๐๐ เมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อย
กวา ๒,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร
- กอสร.างทอลอดเหลี่ยม คสล. (ห.วยต.นโด) ด.านขวาทางตอจากทอลอดเหลี่ยมเดิม ขนาดกว.าง
๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ชองทาง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท
- กอสร.างสะพาน คสล.ขยายผิวจราจร (หน.าโรงงาน ยางไทยปQกษ5ใต.) ด.านขวาทาง ขนาดกว.าง
๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สะพาน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
- กอสร.างสะพาน คสล. ขยายผิวจราจร (ห.วยยิ่ว) ด.านขวาทาง ขนาดกว.าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว
๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สะพาน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
- กอสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาดกว.าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม
๑๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๓๕ หน<า ๗๒ . ลําดับที่ ๑ หน<า ๙๕ . ลําดับที่ ๓๗ หน<า ๕๑
๓.๒.๗ ประเภทประปา ตั้งไว< ๑๐๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
ถนนสายซอยเขากลาย ๔ หมูที่ ๓ โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ระยะทาง
๑๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสาม
ป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๑๙ หน<า ๑๐๑

๖๗
หมู'ที่ ๔
๓.๒.๘ ประเภททาง ตั้งไว< ๘๔๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยประดู-ห.วย
ขัน ซอย ๓ หมูที่ ๔ สภาพเดิมเป3นชั้นรองพื้นทางหินคลุก ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic
Concrete หนา ๐.๐๕ ม กว.างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๑,๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๕๙ หน<า ๗๗
๓.๒.๙ ประเภทประปา ตั้งไว< ๓๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาขยายเขตประปาสาย ป.ศิลา
ชัย-คลองมะไฟ หมูที่ ๔ โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ระยะทาง ๗๕๐.๐๐
เมตร ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป"
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๒๒ หน<า ๑๐๑
๓.๒.๑๐ ประเภทประปา ตั้งไว< ๘๗๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาขยายเขตประปาสายบ.าน
วังรวย-ทาไฟใต. หมูที่ ๔ โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ระยะทาง ๑,๗๙๓.๐๐
เมตร ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป"
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๒๖,๒๗ หน<า ๑๐๑
หมู'ที่ ๕
๓.๒.๑๑ ประเภททาง ตั้งไว< ๔๒๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ ๗
หมูที่ ๕ สภาพเดิมเป3นชั้นรองพื้นทางหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา
๐.๐๕ เมตร ความกว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๗๓๕.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๗๕ หน<า ๘๑
๓.๒.๑๒ ประเภททาง ตั้งไว< ๓๔๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาย
พรม ทองคําชุม(อั้นอุทิศ) หมูที่ ๕ สภาพเดิมเป3นชั้นรองพื้นทางหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๗๔ หน<า ๘๑

๖๘
๓.๒.๑๓ ประเภทประปา ตั้งไว< ๒๗๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาขยายเขตประปาสายสวน
เกษตร (วังหีบซอย ๕) หมูที่ ๕ โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ระยะทาง
๔๐๕.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๓๕ หน<า ๑๐๓
๓.๒.๑๔ ประเภททาง ตั้งไว< ๑,๐๔๖,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายต.นแค –
วังหีบ ๒ หมูที่ ๕ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง ชํารุดจากการใช.งาน ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจร
เดิม (๐verlay) แบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
๖๐๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๒,๔๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่
๗๘ หน<า ๘๑
หมู'ที่ ๖
๓.๒.๑๕ ประเภททาง ตั้งไว< ๘๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยอิ้ววังโส
หมูที่ ๖ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕
เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่รวมไมน.อยกวา
๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร มีไหลทางบางสวนกว.างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาวรวม ๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ ๙๑ หน<า ๘๔
๓.๒.๑๖ ประเภททาง ตั้งไว< ๖๔๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยนาคําทวด
๓ หมูที่ ๖ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง ชํารุดจากการใช.งาน ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐
verlay)
แบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ตามสภาพความกว.าง
- ตอนที่ ๑ กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร
- ตอนที่ ๒ กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พื้นที่รวมทั้งหมดไมน.อยกวา ๑,๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๙๒ หน<า ๘๕
๓.๒.๑๗ ประเภทถนนภายในบริเวณสํานักงาน ตั้งไว< ๘๕๑,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคา
กอสร.างถนนรอบสํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย หมูที่ ๖ โดยกอสร.างเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะ
มาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๑ หน<า ๑๓๕

๖๙
๓.๒.๑๘
ประเภททาง ตั้งไว< ๒,๙๖๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายเข.า
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย หมูที่ ๖ สภาพเดิมเป3นชั้นดินเดิมบางสวน และเป3นชั้นดินถมรองพื้นทาง
บางสวน ปรับปรุงโดย
-ใช.ดินถมยกระดับชั้นดินเดิม กว.างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนา ๑.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จนถึงชั้น
รองพื้นทางเดิม พร.อมบดอัดแนนไมน.อยกวา ๙๕ % standard proctor density แล.วทําการขุดรื้อพื้นทาง
เดิม กว.างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร พร.อมบดอัดแนนไมน.อยกวา ๙๕ % standard proctor
density แล.วลงหินคลุกเป3นชัน้ พื้นทางพร.อมบดอัดแนน แล.วลาดยางแบบแอสฟQลท5ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕
เมตร กว.างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา
๓,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
- กอสร.างทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว.าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ๑
ชองทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๘๗ หน<า ๘๔
๓.๒.๑๙ ประเภทประปา ตั้งไว< ๓๑๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาขยายเขตประปาเข.าสํานักงาน
เทศบาลตําบลชะมาย หมูที่ ๖ โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ระยะทาง
๔๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาสวนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๔๑ หน<า ๑๐๔
๓.๒.๒๐ ประเภทถมดินบริเวณอาคารสํานักงาน ตั้งไว< ๒,๔๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อจายเป3นคาถม
ดินปรับพื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย โดยใช.ดินถมจํานวน ไมน.อยกวา ๑๐,๑๒๐ ลบ.
ม. ถมยกระดับลึกเฉลี่ย ๑.๗๖๔ เมตร พื้นที่ ๕,๗๓๗ ตารางเมตร พร.อมบดอัดแนน ตามแบบเทศบาลตําบล
ชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๘๗ หน<า
๘๔
๓.๒.๒๑ ประเภททาง ตั้งไว< ๔๖๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาง
สายใจ สุวรรณน.อย หมูที่ ๖ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่
รวมไมน.อยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร มีไหลทางบางสวนกว.างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๘๙ หน<า ๘๔

๗๐
หมู'ที่ ๗
๓.๒.๒๒ ประเภททาง ตั้งไว< ๒๗๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายบ.านหมวดรัตน5
หมูที่ ๗ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นคอนกรีตเสริมเหล็กชํารุดจากการใช.งาน ทําการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมแล.วขนทิ้ง และปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๓๓.๐๐ เมตร ไมมีไหลทาง หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๕๓๒.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป"
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๑๒๖ หน<า ๙๒
๓.๒.๒๓ ประเภททาง ตั้งไว< ๒๙๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนซอยนายเหรก
ทองย.อย หมูที่ ๗ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่รวมไมน.อย
กวา ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางบางสวนกว.างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาวรวม ๙๐.๐๐ ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘
ลําดับที่ ๑๐๓ หน<า ๘๗
๓.๒.๒๔ ประเภททาง ตั้งไว< ๑๔๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงถนนสายบ.านเจริญ
เจริญพงศ5 หมูที่ ๗ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่รวมไมน.อย
กวา ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๑๐๔ หน<า ๘๗
๓.๒.๒๕ ประเภทท'อระบายน้ํา ตั้งไว< ๒,๒๐๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคาวางทอระบายน้ําริม
ถนนสายทุงสง-นาบอน (ชวง จาก ทม. ทุงสง - หน.าซอยรักเกียรติ์) หมูที่ ๗ โดยวางทอระบายน้ํา คสล.
(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๕๑๐ ทอน พร.อมกอสร.างบอพัก จํานวน ๕๑ แหง และราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัววี กว.าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๖๗ หน<า ๕๗
๓.๒.๒๖ ประเภททาง ตั้งไว< ๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท เพือ่ จายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยหมูบ.าน
สุมิตรา หมูที่ ๗ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง ชํารุดจากการใช.งาน ปรับปรุงโดย
-ลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐verlay) แบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม
ตอนที่ ๑ กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ เมตร
ตอนที่ ๒ กว.างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร

๗๑
ตอนที่ ๓ กว.างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่
รวมทั้ง หมดไมน.อยกวา ๒,๒๖๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
-วางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑๔๐.๐๐ ทอน พร.อมบอพัก จํานวน ๑๔ แหง และ
ปรับปรุงบอพักเดิม จํานวน ๒๐ แหง แล.วกอสร.างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววีหลังทอ ขนาดกว.างเฉลี่ย ๑.๐๐
เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ลําดับที่ ๙๘ หน<า ๘๗
หมู'ที่ ๘
๓.๒.๒๗ ประเภททาง ตั้งไว< ๑,๔๓๕,๐๐๐.- บาท เพือ่ จายเป3นคาปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด
หมูที่ ๘ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐verlay) แบบ
Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม กว.างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อยกวา ๓,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงิน
รายได<แผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๒๑ หน<า ๖๙
๓.๒.๒๘ ประเภททาง ตั้งไว< ๒,๒๗๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป3นคากอสร.างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู ริมถนนสายนายอําเภอ (หน.าเขาตาเลง-เทศบาลเมืองทุงสง) หมูที่ ๘ ขนาดกว.าง ๐.๓๐ เมตร ลึก
๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๖๔๖.๐๐ เมตร พร.อมปรับปรุงผิวจราจรเป3นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
๐.๑๕ เมตร กว.างเฉลี่ย ๔.๗๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไมน.อย
กวา ๑,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไมมีไหลทาง และ ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับที่ ๘๘ หน<า ๖๑
๔. หมวดรายจ'ายอื่น ตั้งไว< ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔.๑ ประเภท ค'าจ<างที่ปรึกษาที่ไม'เกี่ยวกับครุภัณฑ>หรือสิ่งก'อสร<าง ตั้งไว< ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป3นคาจ.างที่ปรึกษา สําหรับงานออกแบบเพื่อให.ได.แบบแปลนและรายละเอียดโครงการตางๆ ของ
เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)

