
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,593,700 บาท

งบบุคลากร รวม 10,965,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหนงๆละ 30,000.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนงๆละ 16,500.-บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหนงๆละ 8,000.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนงๆละ 6,000.-บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหนงๆละ 8,000.-บาท/เดือน
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนงๆละ 6,000.-บาท/เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนง
-เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆละ 10,500
.-บาท/เดือน
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆละ 7,500.-บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน
-คาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10
 คนๆละ 10,500.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม  1,260,000
.-บาท
-คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ๆ
ละ 16,500.-บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน รวม 198,000.-บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนงๆ
ละ13,500.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม  162,000.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,893,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,548,700 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้  3,143,400    บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้   1,405,300        บาท เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้   84,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม
คาตอบแทนพิเศษเทากับเงินประจําตําแหนง เงินคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้   67,200  บาทเพื่อจายเป็นเงิน
เพิ่มคาตอบแทนพิเศษเทากับเงินประจําตําแหนง เงินคาครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆของ พนักงานเทศบาลกองวิชาการและ
แผนงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 289,200 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้    204,000   บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงประเภทนักบริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล) และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้   85,200     บาท เพื่อจายเป็น
เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้อํานวยการ
กอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงิน
ประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 273,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างประจําของ
สํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,465,200 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้   2,023,200   บาท เพื่อจายเป็นเงิน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้    442,000   บาท เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,310,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท
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1.สํานักปลัด ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
-เงินสมนาคุฯคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ก.ทจ. ถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนคาจตอบแทนอื่นๆ
ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฏหมายรองรับ
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
-เงินสมนาคุฯคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ก.ทจ. ถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนคาจตอบแทนอื่นๆ
ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฏหมายรองรับ
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตางๆที่สามารถ
เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในการให้บริการประชาชน ปฎิ
บัติงานตามนโยบายของรัฐบาล การปฎิบัติงานที่ได้รับคําสั่งให้ปฎิ
บัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ
(กองวิชาการและแผนงาน)

คาเชาบ้าน จํานวน 228,000 บาท

1.สํานักงานปลัด ตั้งไว้ 48,000.-บาท
เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
จายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน  ตั้งไว้ 180,000.-บาท
เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
จายได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

1.สํานักงานปลัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 948,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 45,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือ
หนังสือพิมพ์  วารสารตางๆ(คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คา
เชาทรัพย์สิน  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาล
ตําบลชะมาย และคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใดที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือ
หนังสือพิมพ์  วารสารตางๆ(คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คา
เชาทรัพย์สิน และคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใดที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 230,000.-บาท
-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 20,000
.-บาท
เพื่อเป็นคาเลี้ยงรับรองและคาใช้จายในการต้อนรับคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และคาใช้จาย
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 10,000.-บาท
เพื่อเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล การประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี เป็น
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เงิน 200,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของชาติหรืองานรัฐ
พิธีและงานพระราชพิธี เชน วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย การ
จัดงานกิจกรรมและรวมงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีตางๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชนงานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง รวมทั้งเป็นคาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและคาตกแตง
สถานที่ คาจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ป้าน
สัญลักษณ์ คาพานพุม คาดอกไม้ ถวายสักการะ รวมทั้งโครงการ
และกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ สั่งให้เทศบาลเข้ารวม
กิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําป็น โดยปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 118 ลําดับที่ 5
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ เที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบฯ เป็น
คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆที่สามารถ
เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนตาม
กฎหมาย  ระเบียบ หรือ ตามคําพิพากษา ที่กําหนดให้เทศบาล
ต้องดําเนินการ กรณีที่เทศบาลตําบลชะมายต้องรับผิดชอบในการ
ปฎิบัติงาน (สํานักปลัดเทศบาล)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและตาง
ประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและตาง
ประเทศของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับใช้ในวัน
สําคัญตางๆของทุกปี

โครงการจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตาามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 117 ลําดับที่ 2
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โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประมวลจริยธรรมข้า
ราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร และรายจายอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว395
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาเชาที่พัก ของหนวนงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 169 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนัก
งานเทสบาล พนักงานจ้างเทศบาลตําบลชะมาย ตลอกดจนกลุม
องค์กรตางๆในการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่บริการ
สาธารณะ สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาท
อํานาจหน้าที่ของตนเอง และด้านกิจการสภา เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงและรายจายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือดวนที่สุดที่ กค (กวจ)0405.2/ว119 ลว
 7 มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฎิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 169 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสัมนา
บุคลากรของเทศบาลตําบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัต
 ิงาน เชนคาตอบวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คายานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสัมนา
บุคลากร และสามารถเบิจกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือดวนที่สุดที่ กค (กวจ)0405.2/ว119 ลว
 7 มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฎิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 170 ลําดับที่ 6

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล 24
 เมษายน เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดงานวันเทศบาล และรายจายอื่นที่จําเป็นในการจัดงานวัน
เทศบาล ซึ่งสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 117  ลําดับที่ 1

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย แก
ประชาชน บุคลากรของเทศบาล เชน คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คา
ประกาศนียบัตรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการและสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 170 ลําดับที่ 7 
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โครงการอบรมเครือขายนักประชาสัมพันธ์ประจําชุมชน/หมูบ้าน 
ตําบลชะมาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดพเนินโครงการอบรมเครือขายนัก
ประชาสัมพันธ์ประจําหมูบ้าน ในเขตเทศบาลตําบลชะมาย เชนคา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 171 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 55,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล  ตั้งไว้ 40,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือรักษาซอมแซมทรัพย์สินตางๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 15,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือรักษาซอมแซมทรัพย์สินตางๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 678,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้  50,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ตางๆ กระดาษ ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ หรือวัสดุ
อื่นๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ตางๆ กระดาษ ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ หรือวัสดุ
อื่นๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 12,500 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสํานักปลัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สาย
ไฟฟ้า สายอากาศ ถานไฟฉาย  สายโทรศัพท์ ฯลฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 7,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า สายอากาศ ถานไฟฉาย สาย
โทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 15,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสํานักปลัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาเช็ด
กระจก น้ําดื่มสะอาด ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก น้ําดื่มสะอาด ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงและวัสดุที่เกี่ยว
ข้องกับยานพาหนะและขนสงที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฎิบัติงานได้ตามปกติ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิก
จายได้ตามระเบียบ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของสํานักปลัด
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาฟิลฺ์มถายรูป สี พูกัน แผน
ซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของสํานักปลัด
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาฟิลฺ์มถายรูป สี พูกัน แผน
ซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้  30,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึกพิมพ์ แผนกรอง
แสง แผนดิสก์ แผนซีดี ฯลฯ 
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึกพิมพ์ แผนกรอง
แสง แผนดิสก์ แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 3,000บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 381,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า ภายในสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และที่อยูในความรับผิดชอบเทศบาลตําบลชะมาย 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็เล็กและที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา คาบํารุงรักษา คาโทรศัพท์ของเทศบาลตําบล
ชะมายแลธศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง TOT Leased line internet เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้น
ฐาน กาารวางแผนและการประเมินผลการใช้จายงบประมาณ การ
จัดหาวัสดุด้วยระบบ e-Auction การบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-
laas และการให้บริการ internet ให้กับประชาชน

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์และคาบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 8,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม ในการขยายเครือขาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาธรรมเนียมการติดตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตั้งโทรศัพท์
2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 8,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ต สําหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
ของงานประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการลงขาวประชาสัมพันธ์ ทาง
ไลน์ ทางเฟซบุ๊ก และเพื่อใช้ในการถายทอดสดขาวสาร
โครงการ/กิจกรรมทางเทศบาลผานสังคมออนไลน์ 
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งบลงทุน รวม 311,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 311,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์สํานัก
งาน) จํานวน 1 เครื่อง  แบบมีสาย สามารถโทรออกด้วยปุ่มสัมผัส
เดียวไมน้อยกวา 20 หมายเลข มีระบบ Speak Phone ชวยให้
สนทนาได้โดยไมต้องยกหูโทรศัพท์ มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ํา
หมายเลขโทรออกลาสุด มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอน
สายระหวางตู้สาขา สามารถปรับระดับเสียงกริ่งไมน้อยกวา 4
 ระดับ มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า มีล็อก และจํากัดหมาย
เลขโทรออก สามารถโทรซ้ําหมายเลขลาสุด จัดซื้อนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมกําหนดในบัญชีราคมาตรฐาน
ครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามลักษณะ
เฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 195 ลําดับที่ 2
(กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา (สง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผน) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดสงเอกสารขั้นต่ํา
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่  9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 195 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:00 หน้า : 17/159



ถังเก็บน้ํา จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําบนดิน ขนาด 2,000
 ลิตร  จํานวน 2 ใบ ไมเป็นสนิม ป้องกันแสง UV ไมเกิดตะไคร
น้ํา และมีมาตรฐานอุตสาหกรรม  ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3
 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด สง
น้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์
ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 196 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 196 ลําดับที่ 8
(งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:00 หน้า : 20/159



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน   1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 196 ลําดับที่ 7
(งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 196 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 212,200 บาท

1.สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง 2.กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 202,200
.-บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:00 หน้า : 22/159



งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุนให้อําเภอทุงสง เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของรัชกาลที่ 5 และวันสําคัญตางๆที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐ
พิธี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 159 ลําดับที่ 26 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,622,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,494,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,494,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 993,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้
อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
-เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ก.ทจ. ถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนคาจตอบแทนอื่นๆ
ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฏหมายรองรับ
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คาถาย
เอกสาร คารับวารสารตางๆ คาจ้างพิมพ์-ทําสําเนา พร้อมคาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯลฯ
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา และคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใดที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เวทีประชาคมเทศบาลตําบลชะมาย  ในการเพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการและคาใช้จายอื่นที่สามารถเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 171 ลําดับที่ 9

งานบริหารงานคลัง รวม 4,389,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,649,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,649,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,197,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้
อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษเทากับเงินประจํา
ตําแหนง เงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆของ พนักงาน
เทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,233,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156
 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-เงินประโยชนืตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ของกทจ.
ถิอปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป้นรายจาย
อื่น ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการ แนว
ทางปฎิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับและคาตอบแทนอื่นๆที่มี
หนังสือสั่งการแนวทางปฎิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 458,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ระวางบรรทุกของ คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ จ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
กอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เชนคา
จ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก และคาซอมแซมทรัพย์สิน  ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติ
งานในการจัดเก็บรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 187 ลําดับที่ 5

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง และคาใช้จายในการต้อนรับบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและตาง
ประเทศของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาใช้จายในการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและคาใช้จายอื่นที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2551
-เป็นไปตาามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 185 ลําดับที่ 1

โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีและให้
ความรู้ด้านภาษี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การ
สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี เชนคาทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีจัดทําแผน
พับเอกสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น คาใช้จายใน
การดําเนินการให้ความรู้ทางด้านภาษีท้องถิ่น คาจ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้
-เป็นไปตาม หนังสือ ที่มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 186 ลําดับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ด้านพัสดุ      เป็นการดําเนินการในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
พัสดุแกบุคลากรของเทศบาลและบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐและคาใช้จาย
อื่นๆที่สามารถเบิกจายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 187 ลําดับที่ 4
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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง โดยการใช้จายในการฝึกอบรม
อบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังแกผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาลตําบลชะมาย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่
พัก คายานพหนะ คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่สามรถเบิกจายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 186 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมและบํารุงทรัพย์สินให้
สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา  กระดาษ ตลับ
ผงหมึก และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อวัสดุยานพหนะและขนสง  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล และวัสดุที่เกี่ยว
ข้องกับยานพหนะและขนสงที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย สามารถปฎิบัติงานได้ปกติ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุคงทน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ และคาบริการ
อื่นๆ 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย
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- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 196 ลําดับที่ 10

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําส ำหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิ
ทังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที1่96 ลําดับที่ 11

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,016,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,450,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,450,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,143,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 32/159



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้
อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษเทากับเงินประจํา
ตําแหนง เงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆของ พนักงาน
เทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,017,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร  คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาถายเอกสาร คาเชา
ทรัพย์สิน   และคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใดที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 33/159



โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานดับเพลิง จํานวน 8 คน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 173 ลําดับที่ 3

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานวิทยุ จํานวน 1 คน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 174 ลําดับที่ 7

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ คาเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสมาชิก อปพร.การ
ประชุมของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ประจําตําบลชะมาย และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอยูใน
อํานาจหน้าที่ เชนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้า
รวมประชุมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลชะมาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆตามอํานาจหน้าที่
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างเพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย วัสดุในการซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆของ
ประชาชนที่เกิดจาก สาธารณ
ภัย เชน กระเบื้อง สังกะสี ปูน อิฐ หิน ทราย และอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้ง
มน กระบองให้สัญญาณจราจรและอื่นๆ ตามอํานาจหน้าที่ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนผงดูดซับน้ํามันและเคมีภัณฑ์
และอื่นๆ ตามอํานาจหน้าที่

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เป็นการจัซื้อชุด อป
พร.(ชุดตามระเบียบฯ) และวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลชะมาย สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เสื้อชูชีพ หมวก
นิรภัย รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสงและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามอํานาจหน้าที่

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิงสําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน สายสงน้ําดับเพลิง สายสูบน้ําดับเพลิง ข้อตอน้ํา
ดับเพลิงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ใช้ในการกู้ชีพกู้ภัย เชน เชื่อก
 เข็มขัดรัดตัว อุปกรณ์ไตขึ้น  รอกกู้ภัย สนิบลิ้ง และอื่นๆ
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งบลงทุน รวม 293,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 5 ใบ 
แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 197 ลําดับที่ 4

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา จํานวน 10
 ชุด 
เป็นกระจกโค้งแบบสแตนเลสเงาพร้อมติดตั้ง ขนาด 32 นิ้ว มีแค
ล้มติดอยูที่ด้านหลังกระจกสําหรับยึดกับเสา เพื่อติดตั้งทาง
รวม ทางแยกและบริเวณจุดเสี่ยง หมูที่ 1 - 8 
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 198 ลําดับที่ 8
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ป้ายตั้งดานตรวจแบบสามเหลี่ยม จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายตั้งดานตรวจแบบสามเหลี่ยม จํานวน 4
 ชุด 
เป็นป้ายตั้งดานตรวจแบบสามเหลี่ยมชนิดทึบ ด้านบนสุดมีไฟกระ
พริบ ชนิด LED จํานวน 1 ดวง พร้อมโครงครอบมีชื่อหนวยงาน
พร้อมข้อความติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ล้อยาง 4 ล้อ จํานวน 6
 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 199 ลําดับที่ 11

ไฟกระพริบโซลาเซลล์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟกระพริบโซลาเซลล์ จํานวน 10 ชุด
เป็นไฟกระพริบโซลาเซลล์พร้อมติดตั้ง ระบบชาร์จไฟตอเนื่องโดย
อัตโนมัติ แบบแบตเตอรี่แห้ง ความสวางหลอด LED สี
เหลือง โครงสร้างของโคมทําจากโพลีคาร์บอเนตสีดํา
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 198 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลนา
หลวงเสนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอทุงสง ปรัะ
จําปี 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 160 ลําดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เป็นการดําเนินโครงการในชวงเทศกาล ประจําปี 2563 ได้แก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ - อุปกรณ์ คาจ้าง
เหมาบริการและโครงการอื่นๆที่เป็นนโยบายและรัฐบาล และอื่นๆ
ที่อยูในอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ
-เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 172 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย อป
พร. อาสาสมัคร และมูลนิธิตางๆ ได้แกคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 173 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน อป
พร. เป็นการฝึกทบทวน อปพร.และอาสาสมัคร มูลนิธิ
ตางๆ ได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาจ้างเหมาบริการและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 174 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,357,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,319,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,319,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,509,200 บาท

1.ตั้งไว้ 356,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
2.ตั้งไว้ 1,153,200 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือ ที่ นศ
 0023.2/ว3595 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,300 บาท

1.ตั้งไว้ 534,200 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง
2.ตั้งไว้ 216,100 บาท เพื่อจายเป็คาตอบแทนสําหรับพนักงาน
จ้างตําแหนงผู้ชวยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ชวยครู ผู้ดูแล
เด็ก (สําหรับผู้มีทักษะ) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

1.ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
2.ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนหรือเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีทักษะและผู้ดูแลเด็ก ผู้
ชวยผู้ดูแลเด็ก สําหรับผู้มีทักษะและผู้ดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ ตั้ง
ไว้ 18,000.-บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็กซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
-ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค.2560 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,797,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,025,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,922,490 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานด้านการ
ศึกษา งานด้านกิจวัตรของเด็ก การสงเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน
ลักษณะบูรณาการสังเกตเฝ้าระวังและบันทึกข้อความเจริญเติบโต
พฤติกรรมพัฒนาการด้านตางๆ ของเด็กมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค์ จํานวน 2 คน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 123 ลําดับที่ 9

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาใช้จายในการบริหารการจัดการ การเข้าคายและ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม การฝึกอบรมปรับพื้นฐานและประชุมผู้
ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน วัสดุอุปกรณ์ คาจัดทํา
เอกสาร คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาตอบแทนกรรมการหรือ
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 121 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันเด็กจม
น้ํา เชน คาใช้จายในการเข้าคาย คาวิทยากร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 123 ลําดับที่ 10

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียน
รู้ เชน คาใช้จายในการเข้าคาย คาวิทยากร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 121 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,646,490 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษาแกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย ได้แกคา
อาหารกลางวันของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะ
มาย จํานวน 3 ศูนย์ คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ประมาณ
การข้อมูลเด็กนักเรียน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
จํานวนเด็ก 141 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย 
จํานวนเด็ก 39 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ 
จํานวนเด็ก 33 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
เป็นเงิน 1,043,700.-บาท
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 
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ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1
2.เงินสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ตั้งไว้ 362,100.-บาท ตามจํานวนเด็ก อัตราคนละ 1,700
บาท ประมาณการข้อมูลเด็กนักเรียน จํานวน 213 คน เป็นคาสื่อ
การเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2551 โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของแต
ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1
3.เงินสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 240,690.-บาท
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ ประมาณการข้อมูลเด็กนักเรียน 213 คน ดัง
นี้ คาหนังสือ อัตราคนละ  200บาท/ปี คาอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200บาท/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 213 คน 
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 3,103,010 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ตางๆ กระดาษ ปากกา ฯลฯ หรือ
วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ เชน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายาถูพื้น ถุงดํา ที่
นอน ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานหลุม น้ําที่จัดซื้อจากเอกชน 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,041,010 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 44/159



โครงการอาหารเสริม(นม)ตั้งไว้ 3,041,010.-บาท เพื่อเป็นคาใช้
จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แกนักเรียนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล ประมาณการข้อมูลเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-โรงเรียนบ้านหนองหว้า จํานวน 1126 คน  ราคา 7.37
บาท จํานวน 260 วัน
-โรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 141 คน ราคา 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
-โรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 107 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
รวมเป็นเงิน 2,632,859.-บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า จํานวน 141
 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 39
 คน ราคา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 33 คน ราคา 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นเงิน 408,151.-บาท
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น"
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2

วัสดุกอสร้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง สําหรับใช้งานซอมแซมบํารุง
รักษาปรับปรุงทรัพย์สินในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลชะมาย เชน ฟิล์มถายรูป สี พูกัน แผนซีดี และ
วัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร 
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งบลงทุน รวม 275,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 275,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลน DVD จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลน DVD จํานวน 4 เครื่อง
เป็นเครื่องเลน DVD ประเภทเลนแผน DVD/CD/MP3/CD-R 
ระบบเสียง DOLBYSVRROUND รองรับเมนู 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นตอการปฎิบัติงาน
 จึงต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องชวยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชวยสอนลําโพงขยายเสียงแบบพก
พา จํานวน 1 เครื่อง ชาร์จแบตในตัวเครื่อง พร้อมไมล์ลอยแบบ
ติดเสื้อและแบบครอบหัวครบชุด USB/SD
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 201 ลําดับที่ 9
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จอขาตั้ง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอขาตั้งเคลื่อนที่แบบพับได้ ขนาด 100
 นิ้ว TripodScreen เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว ขนาดจอ 68x83
นิ้ว (160x212 CM) 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 201 ลําดับที่ 10

โทรทัศนฺ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 48,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โทรทัศนฺ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 4
 เครื่อง
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution)  ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080
 พิกเซล 
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ สัญญาณ
ภาพและเสียง 
5) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 201 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 จํานวน 26,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 201 ลําดับที่ 11
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ครุภัณฑ์อื่น

กระดานลื่นกระตายน้อยพาชู๊ต จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดานลื่นกระตายน้อยพาชู๊ต   จํานวน  1
  ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างมีขนาดความกว้างXยาวXสูง  ไมน้อย
กวา  77 X 170 X 109  เซนติเมตร ลักษณะเป็นกระดานลื่น
รูปกระตาย  ข้างๆมีแป้นบาสให้เด็กโยนลูกบอลเลนได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 25
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กระดานลื่นช้างน้อยพาชู๊ต จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กระดานลื่นช้างน้อยพาชู๊ต    จํานวน  2
  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
-โครงสร้างมีขนาดความกว้างXยาวXสูง  ไมน้อย
กวา  96 X 173 X 106  
เซนติเมตร ลักษณะเป็นกระดานลื่นรูปช้าง ข้างๆมีแป้นบาสให้เด็ก
โยนลูกบอลเลนได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 18

กระดานลื่นชิงช้าพาชู๊ต จํานวน 13,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดานลื่นชิงช้าพาชู๊ต   จํานวน  1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง XยาวX สูง  ไมน้อย
กวา  159 X 162 X 126  เซนติเมตร  ลักษณะเป็นกระดาน
ลื่น  ข้างๆมีแป้นบาสให้เด็กโยนลูกบอลเลนได้  พวงด้วยชิงช้า 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 24
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กระบะทรายขอนไม้ จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระบะทรายขอนไม้ จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ ดังนี้
-โครงสร้างมีขนาดความกว้าง X ยาว Xสูง  ไมน้อย
กวา104 X 104 X 26  
เซนติเมตร  ลักษณะเป็นกระบะทรงกลม สามารถใสทรายข้างใน
ได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 17

โกลล์ฟุตบอลคุณหนู จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเป้นคาจัดซื้อโกลล์ฟุตบอลคุณหนู  จํานวน  3  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้างXยาวXสูง  ไมน้อย
กวา  67X 110 X 78 เซนติเมตร 
-  ลักษณะเป็นประตูฟุตบอลทําด้วยพลาสติก  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 20
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ชิงช้าเพื่อนเกลอ จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชิงช้าเพื่อนเกลอ  จํานวน  1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง XยาวX สูง  ไมน้อย
กวา  86 X 121 X 120 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปยีราฟ  ที่
นั่ง  2 ด้าน หันหน้าเข้าหากัน สามารถแกวงได้   
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 21

โดนัททรงตัวมหัศจรรย์ จํานวน 28,700 บาท

เพื่อจายเป้นคาจัดซื้อโดนัททรงตัวมหัศจรรย์ จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง XยาวX สูง  ไมน้อย
กวา  18 X 102 X 20   เซนติเมตร  ตอ ชิ้น ,1 ชุด 8 ชิ้น ( 4
 วง)       ลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม / ชิ้น 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 201 ลําดับที่ 14
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แป้นบาสมีล้อเลื่อน จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแป้นบาสมีล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง XยาวX สูง ไมน้อย
กวา 40 X 44X 105/155  
เซนติเมตร ลักษณะเป็นแป้นบาส ฐานแป้นบาสสามารถเคลื่อนที่
ได้ และปรับระดับความสูงได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 202 ลําดับที่ 16

ไม้กระดกจระเข้สามเกลอ จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้กระดกจระเข้สามเกลอ  จํานวน 1 ตัว
 มีคุณลักษณะดังนี้
โครงสร้างมีขนาดความกว้างX ยาวX สูง  ไมน้อย
กวา  27 X 135 X 40   
เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปจระเข้  มีที่นั่ง  1  ด้าน  พร้อมที่
จับ  สามารถกระดกขึ้นลงได้
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 201 ลําดับที่ 13
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โยกเยกช้างน้อย จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกเยกช้างน้อย   จํานวน  1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง  X  ยาว  X  สูง  ไมน้อย
กวา  30 X 85 X 39 เซนติเมตร 
-  ลักษณะเป็นรูปช้าง  มีที่นั่ง  1  ด้าน  พร้อมที่จับ  สามารถ
กระดกขึ้นลงได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 203 ลําดับที่ 28

โยกเยกปูจ๋า จํานวน 6,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกเยกปูจ๋า จํานวน 1 ตัว
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง X ยาว X  สูง ไมน้อย
กวา  38 X 110 X 42   
เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปปู  มีที่นั่ง  2  ด้าน  พร้อมที่
จับ  สามารถกระดกขึ้นลงได้ 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 201 ลําดับที่ 15
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โยกเยกผีเสื้อ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกเยกผีเสื้อ  จํานวน  1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้างXยาวX สูง  ไมน้อย
กวา  32 X 110 X 100  
เซนติเมตร  ลักษณะเป็นรูปผีเสื้อ  ที่นั่ง  1  ด้าน  พร้อมที่
จับ  สามารถกระดกขึ้นลงได้    
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 19

โยกเยกยีราฟ จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกเยกยีราฟ   จํานวน  2  ตัว  
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง XยาวXสูง  ไมน้อย
กวา  30 X 75 X 62  เซนติเมตร 
-  ลักษณะเป็นรูปยีราฟ  มีที่นั่ง  1  ด้าน  พร้อมที่จับ  สามารถ
กระดกขึ้นลงได้   
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 203 ลําดับที่ 27
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โยกเยกลูกม้า จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกเยกลูกม้า   จํานวน  2  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
-โครงสร้างมีขนาดความกว้าง  X  ยาว  X  สูง  ไมน้อย
กวา  30 X 76 X 47   เซนติเมตร  ลักษณะเป็นรูปม้า  มีที่นั่ง  1
  ด้าน  พร้อมที่จับ  สามารถกระดกขึ้นลงได้    
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 26

โยกแยกกุ๊กไก จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโยกแยกกุ๊กไก  จํานวน  2  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้าง X ยาว X สูง  ไมน้อย
กวา  30 X 76 X 49 เซนติเมตร 
- ลักษณะเป็นรูปไก  ที่นั่ง  1 ด้าน พร้อมที่จับ  สามารถกระดกขึ้น
ลงได้  
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 22
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อุโมงค์หนอนหลากสี จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุโมงค์หนอนหลากสี จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างมีขนาดความกว้างXยาวXสูง  ไมน้อย
กวา  124 X 208 X 103 เซนติเมตร   
-  ลักษณะเป็นอุโมงค์รูปตัวหนอน   
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 202 ลําดับที่ 23
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,496,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,496,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 5,496,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ.ระดับชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 1374 คน  ราคา  20 บาท จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนบ้านหนองหว้า จํานวน 1126 คน ราคา 20
 บาท จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนวัดเขากลาย จํานวน 141 คน ราคา 20
 บาท จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนวัดวังหีบ จํานวน 107 คน ราคา 20 บาท จํานวน 200
 วัน
รวมจํานวน 1,374 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 5,496,000.-บาท
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว74 ลง 8 มกราคม 2553 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว12.1 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2562 "ทั้งนี้จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
โดยให้ตั้งในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลชะมายที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ ประมาณการข้อมุลเด็กนักเรียน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 121 ลําดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,282,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,430,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,430,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 987,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้
อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,079,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 303,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ก.ทจ. ถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จายพ.ศ. 2562
ตลอดจนคาจตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชะมาย และ
ข้าราชการ พนักงานของสวนราชการอื่น ที่เทศบาลตําบลชะมายมี
หนังสือความอนุเคราะห์รวมปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คารับวารสารตาง ๆ  คาเชาที่ดิน
สําหรับสาธารณประโยชน์ คาป้ายประชาสัมพันธ์  แผนพับ  คา
ธรรมเนียม   คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรมการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ที่สามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์ตางๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา  และวัสดุอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผง
ซักฟอก แปรง ไม้กวาด เขง และอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

จายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้างสําหรับใช้ในงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เชน ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซิ
เมนต์ ทราย และอื่นๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ ยางรถ น๊อต สกูร และอื่นๆที่จะต้อง
ดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เชน  หูฟัง  เปลหามคนไข้ ถุงเก็บเชื้อเพลิง  เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน  สายยาง  ลูกยาง และ
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ เครื่องดักแมลง  จอบ
พรวน  วัสดุเพาะชํา และอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด  แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง แผนซีดีและอื่น ๆ  ที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแตง
กาย  เชน  หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ และอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  หมึก
พิมพ์  แผนดิสก์  แผนซีดี และอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุ
ประเภทใดประเภทหนึ่งแตมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาลตามอํานาจหน้าที่ เชน มิเตอร์น้ํา สมอเรือ และอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

งบลงทุน รวม 213,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับปฎิบัติงาน จํานวน 1
 ตัว  เป็นเก้าอี้เบาะและพนักพิงหุ้มหนา มีที่พักแขน ชุบโครเมี่ยม
บุด้วยหนัง ปรับสูง-ต่ําได้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 61 ซม. ลึกไม
น้อยกวา 52 ซม. สูงไมน้อยกวา 86 ซม. จัดซื้อนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตามลักษณะ
เฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 204 ลําดับที่ 1
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3. คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 204 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 205 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 66/159



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม  บํารุง รักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน เครื่องจักร
กล  ยานพาหนะ และอื่นๆ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 898,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 898,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 893,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพนสารเคมี จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการรวมถึงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล  ฉีดยา ฉีดพนสารเคมี กําจัดพาหะนํา
โรค  และรายจายอื่นๆ ในงานบริการสาธารณสุข ตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 129 ลําดับที่ 7
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์  การเผยแพรประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คาป้ายโครงการ คาสัมมนา คาตอบแทน
วิทยากร  คาเอกสารเผยแพร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน  และรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบ
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณ ฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2543  และ
หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 139 ลําดับที่ 28
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์
ป้องกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาเอกสารเผยแพรให้ความรู้ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจากสํานักงาน
ปศุสัตว์ คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ  และรายจายอื่นๆ ที่สามรถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือสั่งการ ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 127 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมด้านสิ่งแวด
ล้อมชุมชน ในการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติในชุมชน และในเขตเทศบาลตําบลชะมายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร  คาเอกสารเผยแพร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน  และรายจายอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17  พระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ
.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 178 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว ปีละ 2 ครั้ง ตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท ตอ
ครั้ง ของการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) จากเงิน
อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามจํานวนสุนัขและแมวที่มีเจ้า
ของและไมมีเจ้าของจากการสํารวจของเทศบาลที่สงหลักฐานการ
สํารวจให้กรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น    (ปี 2562
 : จํานวน 2,348 ตัว)  
- ถือปฎิบัติตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 135 ลําดับที่ 22
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โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้กับบุคลากรภายนอก ได้แก อาสาสมัครกู้
ชีพ หรือบุคคลทั่วไป ในการปฏิบัติงานตามแผนโครงการให้
บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน โดยทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานให้
ชัดเจนมีการสงมอบงานและการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 10)พ.ศ.2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรสวนท้องถิ่น, คาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการ
แพทย์และรายจายอื่นๆ  ที่จําเป็นสําหรับโครงการให้บริการทาง
สังคม ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบ ฯ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17 หนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.3/ว2826
 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้กับบุคลากรภายนอก ได้แก อาสาสมัคร
กู้ชีพ หรือบุคคลทั่วไป ในการปฏิบัติงานตามแผนโครงการให้
บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน โดยทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานให้
ชัดเจนมีการสงมอบงานและการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 10)พ.ศ.2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรสวนท้องถิ่น, คาวัสดุวิทยาศาสตร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 127 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่งแตมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลตาม
อํานาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเบิก
จายได้ตามระเบียบฯ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  เชน
เป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม คาวิทยากร คาเหมาบริการ คา
เหมาบริการอาหาร อาหารวางและและเครื่องดื่ม คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนและสามารถเบิกจาย
ได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  145  ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงาน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ"(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เชนคาใช้จายใน
การฝึกอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ์ตางๆและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ทํากิจกรรม รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนงทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  145 ลําดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,608,900 บาท

งบบุคลากร รวม 4,471,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,471,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,160,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น (ผู้
อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายตางๆ) และคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
-เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เมื่อ
ผานความเห็นชอบ ก.ทจ. ถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตลอดจนคาจตอบแทนอื่นๆ
ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฏหมายรองรับ
-คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาบุคลากร
-เงินรางวัล
-และคาตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฏหมายรองรับ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดสําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตาม
อํานาจหน้าที่และสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล กอง
ชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร  คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาเชาทรัพย์สิน   และคาจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิก
จายได้ตามระเบียบฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ตางๆ กระดาษ ปากกา ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัต
 ิงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้า สําหรับใช้
ในงานซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษางานไฟฟ้าสาธารณะ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน ผงซัก
ฟอก แปรง ไม้กวาด และอื่นๆ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง สําหรับใช้ในงานซอม
แซม บํารุงรักษา ปรับปรุงทรัพย์สิน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ที่จะต้องดําเนิน
การเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถปฎิบัติงานได้ตามปกติ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย และอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง หมึกพิมพ์ แผนดิสก์ แผนซีดี และอื่นๆที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาล เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
อํานาจหน้าที่ 

งบลงทุน รวม 3,472,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,472,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2
 ล้อ  จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ          
1)เป็นรถตักหน้าขุดหลัง(Loader  Backhoe) ชนิดล้อ4 ล้อติดบุ้ง
กี๋      สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบ
ไฮดรอลิก          
2)ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมน้อยกวา70 แรงม้าที่
รอบเครื่องยนต์ไมเกิน2,200 รอบตอนาที ระบายความร้อนด้วย
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น้ํา          
3)ระบบถายทอดกําลังแบบHydrostatic หรือ
แบบTorque Converter          4)ระบบบังคับเลี้ยว
แบบPower Steering หรือHydrostatic          
5)บุ้งกี๋ตัก
    (1)ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยูหน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรลิก
    (2)ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไมน้อยกวา0.75 ลูกบาศก์เมตร
    (3)ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไมน้อย
กวา3.30 เมตร          
6)บุ้งกี๋ขุด
    (1)ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยูด้านหลังรถมีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคง
ขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
    (2)ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไมน้อยกวา600 มิลลิเมตร
    (3)ความจุของบุ้งกี๋ไมน้อยกวา0.15 ลูกบาศก์เมตร
    (4)มีระยะขุดไกลได้ไมน้อยกวา4,500 มิลลิเมตร
    (5)มีระยะขุดลึกได้ไมน้อยกวา4,000 มิลลิเมตร          
7)มีน้ําหนักใช้งาน(Operating Weight) ไมน้อยกวา6,000
 กิโลกรัม          8)หลังคากันแดดแบบRops Canopy ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต          9)ระบบไฟฟ้า12 โวลต์        
10)อุปกรณ์ประกอบ
    (1)มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล
    (2)เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
    (3)มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่องและไฟชาร์ท
แบตเตอรี่
    (4)มีเกจ์บอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
    (5)มีประแจสําหรับถอดไส้กรองทุกระบบจํานวน1 ชุด
    (6)แมแรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักรจํานวน1
ชุด
    (7)หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับจํานวน2 ชุด
    (8)กระบอกอัดจําระบีจํานวน1 ชุด
    (9)เครื่องมือประจํารถจํานวน1 ชุด
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    (10)ชุดประแจบล็อคสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไมน้อยกวา10
 ขนาดตั้งแตขนาด14 ถึง24 มิลลิเมตร จํานวน1 ชุดและอุปกรณ์
การขันพร้อมกลองเหล็ก
    (11)ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไมน้อยกวา10
 ขนาดตั้งแตขนาด12 ถึง 32 มิลลิเมตรจํานวน1 ชุด
    (12)มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
    (13)สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัวขนาดเส้นผาศูนย์
กลางไมน้อยกวา150 มิลลิเมตรติดตั้งบนหัวเก๋งจํานวน1 ชุด
    (14)หนังสือคูมือจํานวน1 ชุดประกอบด้วยคูมือการ
ใช้(Operation Manual)คูมือการซอม(Shop Manual)และคูมือ
การสั่งอะไหล
(Parts Book)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 207 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
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ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  206 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ของกองชาง เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 

งานไฟฟ้าถนน รวม 996,500 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 996,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 996,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางคลิ้ง ศรีอรัญ หมูที่ 1 จํานวน 150,000 บาท

โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ใช้
ทอ HDPE ขนาด 110 มม. ระยะทาง 120.00 เมตร ตามแบบการ
ประปาสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 33 ลําดับที่ 13 

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางนอง  พรหมเทศ หมูที่ 1 จํานวน 150,000 บาท

โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ใช้
ทอ HDPE ขนาด 110 มม. ระยะทาง 165.00 เมตร ตามแบบการ
ประปาสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 33 ลําดับที่ 14 

โครงการขยายเขตประปาสายประดู หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ใช้
ทอ HDPE ขนาด 110 มม. ระยะทาง 250.00 เมตร ตามแบบการ
ประปาสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 32 ลําดับที่ 12
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โครงการขยายเขตประปาสายหมูบ้านจัดสรร-บ้านในอาว หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

โดยขยายเขตประปาตอจากทอของการประปาสวนภูมิภาค ใช้
ทอ HDPE ขนาด 110 มม. ระยะทาง 210.00 เมตร ตามแบบการ
ประปาสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 35 ลําดับที่ 21 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายต้นแค-วังหีบ 2-วังหีบ ซอย 7 หมูที่ 5 จํานวน 282,000 บาท

โดยทําการปักเสา คอร. พาดสายตอจากการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 28 ลําดับที่ 16

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหนองอาม ซอย 2 หมูที่ 2 จํานวน 14,500 บาท

โดยทําการปักเสา คอร. พาดสายตอจากการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 26 ลําดับที่ 4

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,759,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,359,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,069,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เทศบาล
ตําบลชะมายเก็บรวมรวมมาจากสถานบริการสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 11
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษาความสะอาด จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษา
ความสะอาดเพื่อปฎิบัติงานรักษาความสะอาดในที่ทางสาธารณะ
ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  จํานวน 2 คน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 13

โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานกําจัดสิ่งปฎิกูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานกําจัดสิ่งปฎิกูล
 เพื่อ     ปฎิบัติงานกําจัดสิ่งปฎิกูล  จํานวน 1 คน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่  183 ลําดับที่ 8 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการ
เอกชนในการฝังกลบขยะ)

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝังกลบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกู
ล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่ 180 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดรณรงค์ เผยแพร  ประชา
สัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3 Rs ในเขตเทศบาลตําบลชะมายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ     คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาเอกสารเผยแพร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน  และรายจายอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17  และพระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560    ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย  หน้าที่  184 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่งแตมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลตาม
อํานาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเบิก
จายได้ตามระเบียบฯ 
1. ถังขยะพลาสติก  จํานวนไมน้อยกวา 150
 ใบ จํานวน  270,000  บาท
2. ทอดูดสิ่งปฏิกูล สายยาง  สายยางล้างถนน ฯลฯ
 จํานวน    20,000  บาท

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 83/159



งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซีหรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์
 แบบอัดท้าย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 10 ลูกบาศก์
เมตร
และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไมน้อยกวา 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนา
ไมน้อยกวา 4.50 มิลลิเมตร
(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทกุไมต่ํากวา12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง
สุดไมน้อยกวา 2,500 ปอนด์ตอตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 206 ลําดับที่ 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,094,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,094,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,094,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 762,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 720,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 327,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 292,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ จํานวน 97,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ ประจําปี พ.ศ.2563
 กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด และสงเสริมการฝึกอาชีพให้แกผู้ผานการบําบัดฟื้นฟู โดยเบิก
จายเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมให้กับกลุมเป้าหมาย ใน
อัตาคนละ 6,500 บาท (เป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาตอบ
แทนวิทยากรและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 149 ลําดับที่ 14
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โครงการต้นกล้ายาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการต้นกล้ายาเสพ
ติด เชนเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเยาวชนและกลุมเสี่ยงใน
สถานศึกษา ได้แก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆตามอํานาจหน้าที่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 149 ลําดับที่ 15

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาเชาเครื่องเสียง คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ รายจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 147 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเป็นเลิศด้านดนตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู
ความเป็นเลิศด้านดนตรี เชนคาใช้จายในการฝึกอบรม คา
วิทยากร คาเหมาบริการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการทํากิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน และสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 148 ลําดับที่ 12

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
แผนชุมชนสูการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ในการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนให้แกชุมชนตางๆ เชน คาเอกสาร คาวัสดุอุปกร์ณ์ คาวิทยา
กรที่ให้ความรู้แกผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
แผนชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนงทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 175 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชนคาใช้จายในการฝึกอาชีพ คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอาชีพ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนงทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 163 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ผ้ามานปรับแสง เพื่อติดตั้งอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลชะ
มาย 

งบลงทุน รวม 362,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 362,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 126,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 2
 เครื่อง
แบบแขวน  ขนาด 32,000 บีทียู
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็ขนาดไมต่ํากว่ํา  32,000 บีทียู
แบบแยกสวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสําหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5์
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:01 หน้า : 88/159



สง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)     สูงกว่ํา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช1์ ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากว่ํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากว่ํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากว่ํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 208 ลําดับที่ 3 

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

1.ตู้คีย์บอร์ด จํานวน 14,400 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้คีบอร์ด จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- ลําโพงขนาด 6.5 นิ้ว
- ลําโพงแบบขับเสียงแหลม(tweeter)ทรงโคน 2 ตัว
- กําลังขับ 30 วัตต์
- 3 ชองทาง
- ปรับอีควอไลเซอร์(EQ)ได้ 2 แบนด์
- เอฟเฟคร้องประสานเสียง(Chorus)และ เสียงสะท้อน(Reverb)
ในตัว
- ชองนําเข้า(Input)10 ชอง
- การนําเข้า(Input) ทั้งแบบ Mono, Mic, XLR, RCA และชองสง
สัญญาณเข้า(Aux in)
- มีชองเสียบหูฟัง
- ชองนําออก(Output)2 ชอง
- ชองตอฟุตสวิทช์ 1 ชอง
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 6 
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2.ตู้คีย์บอร์ด จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้คีบอร์ด จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว
- ลําโพงแบบขับเสียงแหลม(tweeter)ทรงโคน 1 ตัว
- กําลังขับ 100 วัตต์
- 4 ชองทาง
- ปรับอีควอไลเซอร์(EQ)ได้ 2 แบนด์
- ชองนําเข้า(Input)9 ชอง
- ชองนําออก(Input) ทั้งแบบ Mono, XLR, RCA และชองสง
สัญญาณเข้า(Aux in)
- มีชองเสียบหูฟัง
- ชองนําออก(Output)2 ชอง
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 7 
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กลองชุด จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองชุด จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ 
- กลองเบสดรัมขนาด 18 x 22 นิ้ว 1 ชิ้น
- กลองฟลอร์ทอมขนาด 12 x 14 นิ้ว 1 ชิ้น
- กลองทอมขนาด 8 x 12 นิ้ว 1 ชิ้น
- กลองทอมขนาด 7 x 10 นิ้ว 1 ชิ้น
- พร้อมขาตั้งยึดกลองทอม
- สแนร์ขนาด 5 x 14 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
- มีขาตั้งไฮ-แฮท และขาตั้งฉาบ
- ฉาบขนาด 16 นิ้ว
- ไฮแฮท ขนาด 14 นิ้ว
- ตัวกลองทําจากไม้มะฮอกกานีหนา 9 ม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  209 ลําดับที่ 8

กีตาร์ไฟฟ้า จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจีดซื้อ กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะ
- บอดี้ทรง Stratocasterไม้อกาธิส เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์
- คอไม้เมเปิ้ล ทรง C-Shape เคลือบคอด้วยโพลียูรีเทน
- จํานวนเฟรต 22 เฟรต ขนาด medium jumbo
- ความยาวชวงสาย 25.5 นิ้ว (648 มม.)
- ความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ด 9.5 นิ้ว (241มม.)ทําจากไม้โรสวู้ด
 อินเลย์ลายจุด
- Nut ทําจากกระดูกสังเคราะห์ ความกว้าง 1.650นิ้ว (42 มม.)
- เชื่อมคอแบบสลัก ฝังด้วยน็อต 4 ด้าน
- ปิ๊กอัพบริดจ์รุน Standard Single-Coil Strat
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- ปิ๊กอัพกลางรุน Standard Single-Coil Strat
- ปิ๊กอัพคอรุน Standard Single-Coil Strat
- แผงคอนโทรล 3 ปุ่ม โวลุมหลัก1,โทน1(ปิ๊กอัพคอ),โทน2(ปิ๊กอัพ
กลาง)
- สวิทช์ปิ๊กอัพปรับได้ 5 ทาง : ตําแหนง 1
 (ปิ๊กอัพบริดจ์),ตําแหนง 2 (ปิ๊กอัพบริดจ์และกลาง),ตําแหนง 3
 (ปิ๊กอัพกลาง),ตําแหนง 4 (ปิ๊กอัพกลางและคอ),ตําแหนงที่ 5
 (ปิ๊กอัพคอ)
- โครงปิ๊กอัพแบบปิ๊กอัพ SSS
- บริดจ์สามารถตอคันโยกได้
- ปิ๊กการ์ดทําจากพลาสติก 3 ชั้น
- ลูกบิดเป็นแบบ Die-Cast
- ลูกบิดหุ้มพลาสติกสีขาว
- สาย Fender เบอร์ .009
- หัวทรงโตแบบ Fender ยุค 60
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 9

ขาตั้งคีย์บอร์ด จํานวน 1,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อขาตั้งคีบอร์ด จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- ขาตั้งคีย์บอร์ด รูปตัว X แบบพับเก็บและกางได้
- โครงสร้างขาโลหะ 
- ปรับความสูงได้ 90 ซม.
- สวนสัมผัสคีย์บอร์ดหุ้มด้วยยาง 
- รองรับน้ําหนักได้ 55 กก.
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 10

คีย์บอร์ด จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาจัดซื้อคีบอร์ด จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- จํานวนแป้นคีย์ 61 แป้น
- จํานวนเสียงโพลีโฟนีสูงสุด 128 เสียง
- ระบบเสียงดนตรี(Parts)16เสียงดนตรี
- เมโมรี่ในเครื่องรองรับการแก้ไข(Patches)1,273 + 256
 แบบ, กลองชุด(Drum Kits)19 + 9 แบบ และการ
แสดง(Performances)16 แบบ
- สามารถเชื่อมตอเมโมรี่เพิ่ม รองรับเพิ่ม Patches 256
 แบบ, Drum Kits 8 แบบ Performances 128
 แบบ และ Favorites 100 แบบ
- มีมัลติเอฟเฟค 3 ประเภท 78 แบบ
- มีเอฟเฟคคอรัส 3 แบบ, เอฟเฟครีเวิร์ป 5 แบบ
- ป้อนข้อมูลไฟล์เสียงแบบ .wav ด้วยความถี่44.1 kHz, 16 บิท
- เลนไฟล์เสียงออดิโอได้ 3 แบบ คือ .wav, AIFF และ MP3
- USB แบบ 2.0 ในการเชื่อมตอ
- แพทเทิร์นRhythm 24 แบบ
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- ตั้งคา Arpeggio ได้ 128 แบบ
- แผงควบคุมมีตัวปรับ Pitch Bend และ Modulation(การกล้ํา
สัญญาณ)และตัวสไลด์ปรับระดับเสียง 9 แบบ
- หน้าจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
- ชองเชื่อมตออุปกรณ์ภายนอกมีทั้ง ชองเสียบหูฟัง, ชองนํา
ออก(Output)ขนาด 1/4 นิ้วแบบโมโน, ชองตอสวิทช์เท้า และ
ชองตอ USB
- ใช้อแดปเตอร์ DC(การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแส
ตรง)ขนาด 1.3a 9 โวลท์
- ขนาด 1002 x 251 x 93 มม.
- น้ําหนัก 4 กก.
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 11

ชุดเครื่องเสียงพกพาแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 39,900 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพาแบบเคลื่อน
ย้าย จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
- ลําโพงตู้ชนิด 2 ทาง 
- ดอกลําโพงเสียงทุ้มขนาด 8 นิ้ว
- พร้อมลําโพงเสียงแหลม
- มิกเซอร์ขยายเสียงในตัว 400 วัตต์ (200W +200 W)
- ชองตอสัญญาณ 8 ชอง(ชองไมโครโฟน(MIC) 4 ชอง ,ชอง
เสียงStereo 4 ชอง)
- เชื่อมตอสัญญาณแบบดิจิตอล
- ระบบปรับแตงเสียงดิจิตอลเอฟเฟ็ค
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 209 ลําดับที่ 12

ตู้กีตาร์ไฟฟ้า 100 วัตต์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้กีต้าร์ไฟฟ้า กําลัง 100 วัตต์  จํานวน 1
 ตัว
คุณลักษณะ 
- บอดี้ทรง Stratocasterไม้อกาธิส เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์
- คอไม้เมเปิ้ล ทรง C-Shape เคลือบคอด้วยโพลียูรีเทน
- จํานวนเฟรต 22 เฟรต ขนาด medium jumbo
- ความยาวชวงสาย 25.5 นิ้ว (648 มม.)
- ความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ด 9.5 นิ้ว (241มม.)ทําจากไม้โรสวู้ด
 อินเลย์ลายจุด
- Nut ทําจากกระดูกสังเคราะห์ ความกว้าง 1.650นิ้ว (42 มม.)
- เชื่อมคอแบบสลัก ฝังด้วยน็อต 4 ด้าน
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- ปิ๊กอัพบริดจ์รุน Standard Single-Coil Strat
- ปิ๊กอัพกลางรุน Standard Single-Coil Strat
- ปิ๊กอัพคอรุน Standard Single-Coil Strat
- แผงคอนโทรล 3 ปุ่ม โวลุมหลัก1,โทน1(ปิ๊กอัพคอ),โทน2(ปิ๊กอัพ
กลาง)
- สวิทช์ปิ๊กอัพปรับได้ 5 ทาง : ตําแหนง 1
 (ปิ๊กอัพบริดจ์),ตําแหนง 2 (ปิ๊กอัพบริดจ์และกลาง),ตําแหนง 3
 (ปิ๊กอัพกลาง),ตําแหนง 4 (ปิ๊กอัพกลางและคอ),ตําแหนงที่ 5
 (ปิ๊กอัพคอ)
- โครงปิ๊กอัพแบบปิ๊กอัพ SSS
- บริดจ์สามารถตอคันโยกได้
- ปิ๊กการ์ดทําจากพลาสติก 3 ชั้น
- ลูกบิดเป็นแบบ Die-Cast
- ลูกบิดหุ้มพลาสติกสีขาว
- สาย Fender เบอร์ .009
- หัวทรงโตแบบ Fender ยุค 60?
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที่ 13

ตู้กีตาร์ไฟฟ้า 50 วัตต์ จํานวน 9,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้กีต้าร์ไฟฟ้า กําลัง 50 วัตต์  จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ 
- กําลังวัตต์ 50 วัตต์
- ดอกลําโพงขนาด 30 ซม (12 นิ้ว)
- แผงควบคุมมี ปุ่มโวลุมหลัก ปุ่มเลือกกําลังวัตต์ ปุ่มเลือกประเภท
ซาวด์ แผง EQ และแผงเอฟเฟ็ค
- ปุ่มเลือกกําลังวัตต์ มีแบบ STANDBY, 0.5 W, 25 W, 50 W)
- หัวแอมป์มีปุ่มสวิตซ์ปรับซาวด์ได้ 5 แบบ (โปรง, คลีน, ครันซ์, ลี
ด, บราวน์)
- แผง EQ มี 3 ยานเสียง เบส กลาง แหลม
- เอฟเฟ็คมี Booster, Delay, Reverb, Tab เป็นแบบเปิด-ปิด
การใช้งาน
- ชองเสียบ 2 แชนแนล และชองเสียบสวิทช์เท้า
- ชองเสียบสายแจ็คและหูฟังขนาด 1/4 นิ้ว
- ชองเสียบแบบอื่นๆขนาด 1/4 นิ้ว
-พอร์ท USB: USB B type
- การใช้พลังงาน – 47 วัตต์
-ขนาดและน้ําหนัก
 ความหนา-470 มม:18-9/16 นิ้ว
 ความกว้าง – 238 มม:9-3/8นิ้ว
 ความสูง – 398 มม:15-11/16 นิ้ว
 น้ําหนัก- 11.6 กก:25ปอนด์ 10 ออนซ์
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที่ 14 
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ตู้เบส จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เบส จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ
- แอมป์แบบคอมเพรสเซอร์
- มีที่ปรับเสียงออก
- 1ชอง
- ลําโพงคอสต้อม( Custom )ขนาด 15 นิ้ว
- ลําโพง HF Horn เพิ่มเสียงแหลม
- ปรับกราฟฟิคEQ ได้ 10 แบนด์
- ขนาด 563 x 523 x 365 มม.
- น้ําหนัก 23.30 กก.
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที่ 15
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เบส จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเบส จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- บอดี้ไม้เอลเดอร์
- คอไม้เมเปิ้ล
- เฟรทบอร์ดไม้โซโนแคลลิ่ง
- สเกล -34” (863.6mm)
- ปิ๊กอัพ -Split Coil x , Single Coil 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที1่6
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อะแดปเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออะแดปเตอร์ จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- จายไฟกระแสสลับโหมดเสถียร
- ขนาด9 โวลท์
- แรงดันไฟฟ้า 500 mA
- ขั้วบวกด้านใน
- ภายในขนาด 2.1 มม.
- ภายนอกขนาด 5.5 มม.
- ขดลวดป้องกันการแทรกสัญญาณคุณภาพสูง
- ความยาวสายเคเบิล 205 ซม.
- น้ําหนัก 142 กรัม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที่ 17
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เอฟเฟค จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเอฟเฟค จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- เสียงเอฟเฟคมากกวา 50 แบบ
- ใช้งานเอฟเฟคพร้อมกันได้ 8 แบบ
- ใช้งานงายแบบเอฟเฟคก้อน
- ปรีแอมป์ใหม 9 แบบจาก GT-100
- ฟังก์ชั่นวนซ้ําเนื้อเพลง(PhraseLoop)สําหรับการฝึกซ้อมและ
แสดงบนเวที
- มีชองตอ USB
- สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสียงได้
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 210 ลําดับที่ 18 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 208 ลําดับที่ 4

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําส ำหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิ
ทังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 208 ลําดับที่ 5
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 208 ลําดับที่ 2

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป้นคาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz - สามารถใช้
งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยาง
น้อย
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 208 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชนอยางยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับกลุมแพทย์แผนไทยตําบลชะมายที่สามารถเบิก
จายได้ตามระบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 165 ลําดับที่ 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานในวันสําคัญทางศาสนา งาน
ประเพณีตางๆ การทํานุบํารุงฟื้นฟู สืบทอดด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาปัจจัยถวายพระ คา
ดอกไม้โต๊ะหมูบูชา คาตกแตงสถานที่ คาปัจจัยไทยธรรม คา
ป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใช้จายอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 154 ลําดับที่ 7
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลและคาใช้
จายในการสงทีมนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงาน
อื่น ที่ดําเนินการทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด และคาใช้จายใน
การแขงขันกีฬาอื่นๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลชะมาย
จําต้องเข้ารวมการแขงขัน เชนคาเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม
ทีม คาเบี้ยงเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร คาจ้างเหมาบริการ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คา
เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล คาใช้จายอื่นๆในการแขงขันกีฬาที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 157 ลําดับที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู
บ้าน/ชุมชนและการแขงขันกีฬาตางๆ ที่เทศบาลตําบลชะมายจะ
ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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งบลงทุน รวม 260,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 260,600 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารข้อเขา (แบบจักรยานล้อเหล็ก) จํานวน 83,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็ก) จํานวน 3 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
-ระบบ Magneac สามารถปรับระดับความหนืดได้ไมน้อย
กวา 15 
ระดับ ขนาดของFlywbeel ไมน้อยกวาน้ําหนัก 5 กิโลกรัม หน้า
จอ LCD แสดงผล เวลา ระยะทาง ความเร็ว วัดแคลลอรี่ อัตรา
การเต้นของ
หัวใจ วัดชีพจรด้วยระบบ handpulse เบาะนั่งขนาดใหญนั่ง
สบาย สามารถปรับเข้า-ออกได้ ตามสรีระของผู้ใช้พร้อมทั้งพนัก
พิงเป็น
ตะขายสามารถระบายชวยระบายอากาศได้อยางดีไมซับ
เหงื่อ โครงสร้าง
ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้าย
สะดวก ขนาด 
ไมน้อยกวา 163.5x67x105.5 เซนติเมตร รับน้ําหนักผู้ใช้ได้ไมต่ํา
กวา 120 กิโลกรัม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 1
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เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริหารแขนลดหน้าท้องและนวดหลัง
จํานวน 3 ชุด
มีคุณลักษณะดังนี้
-เบาะรองหลังเอนได้ 180 องศา สามารถทสิวลดหน้าท้องเสริมซิก
แพ็ก หมุนได้ 360 องศา สามารถปรบระดับโรลเลอร์ไฟมรองรับ
ต้นคอได้ ที่พักวางขาไว้สําหรับออกกําลังกายแบบคู รับน้ําหนักผู้
ใช้งานได้สูงสุดไมน้อยกวา 120 กก. เนื้อวัสดุเหล็ก + พ ยู โฟม
โฟมรองแผนหลัง 8 ลูก มีสปริงแรงต้าน 4 เส้น ขนาดตัวสินค้าไม
ต่ํากวา 35 x125 x89 เซนติเมตร น้ําหนักสุทธิไมน้อยกวา 11
 กิโลกรัม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 211 ลําดับที่ 2
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ลูวิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) จํานวน 110,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลูวิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) จํานวน 3 ชุด
มีคุณลักษณะดังนี้
-ลูวิ่งเอนกประสงค์ ความเร็วเริ่มต้นที่ 1-18 กม/ชม.  ความชัน
ด้วยระบบ
ไฟฟ้า 0-20 % หน้าจอแสดงผล LCD Blue black light พร้อม
แสดงผล ระยะทาง,เวลา ความเร็ว,ความชัน,แคลอรี่ และอัตรา
การเต้นของหัวใจมีโปรแกรมสําเร็จรูปการ P1-P12
 โปรแกรม Manual U1-U3 มีขนาดสายพานไมน้อย
กวา 46 x 136 ซม. ตัวเครื่องสามารถรับน้ําหนักตัวผู้ใช้ได้สูง
สุด 130 กก. วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยระบบมือสัมผัส,มี
ระบบรองรับแรงกระแทก,มี Emergency Key,มีชองตอ Mp3
 และมีลําโพงในตัว,พับเก็บได้,มีล้อเลื่อนพับสะดวก
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทสบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 211 ลําดับที่ 3
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อุปกรณ์บริหารข้อเขา-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเขา-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งพิง) จํานวน 3 ชุด 
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 0.07 เมตร ยาว 0.09 เมตร สูง 0.09
 เมตร
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างทําทอเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง ไมน้อยกวา 2
 นิ้ว,1.5นิ้ว,1.2นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2 มิลลิเมตร
1.2 ที่พิงทําจากฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม
1.3 ที่นั่งฟองน้ํา ฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง
1.4 ฝาปิดฝา ทําจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
1.5 มือจับทําจากพลาสติก PVC
1.6 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 211 ลําดับที่ 4
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อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกวงตัว) จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกวง
ตัว) จํานวน 3 ชุด 
ขนาดไมน้อยกวา 0.07 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.00 เมตร
รายละอียดโครงสร้างประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างทําจากทอเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อย
กวา  2 นิ้ว,1.5 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2 มิลลิเมตร
1.2 ที่เหยียบทําจากเหล็กแผนลายทรงกลม
1.3 ฝาปิดขา ทําจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
1.4 มือจับทําจากพลาสติก PVC
1.5 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 211 ลําดับที่ 5
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อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู) จํานวน 8,300 บาท

อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว) จํานวน 3 ชุด
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 0.07 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1.00
 เมตร
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างทําจากทอเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง ไมน้อย
กวา 2 นิ้ว และทอกลมไมน้อยกวา 1.5 นิ้ว ความหนาไมน้อย
กวา 2 มิลลิเมตร
1.2ที่เหยียบทําจากเหล็กแผนลายทรงกลม 
1.3 ฝาปิดขาพลาสติก (แบบสวมใน)
1.4 มือจับทําจากพลาสติก PVC
1.5 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 212 ลําดับที่ 6
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อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) จํานวน 8,300 บาท

อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว) จํานวน 3 ชุด
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 090 เมตร
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างทําจากทอเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง ไมน้อย
กวา 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2 มิลลิเมตร
1.2 แป้นเหยียบทําจากเหล็กแผนลายทรงกลม 
1.3 ฝาปิดขาพลาสติก (แบบสวมใน)
1.4 มือจับทําจากพลาสติก PVC
1.5 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 212 ลําดับที่ 7
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อุปกรณ์บริหารเขา-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารเขา-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งตรง) จํานวน 1 ชุด
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 0.60 เมตรยาว 0.90 เมตร สูง 1.00 เมตร
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างทําจาก ทอเหล็กขนาดเส้นผานศูนย์กลาง
ไมน้อยกวา 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2
 มิลลิเมตร
1.2 ที่นั่งทําจากฟองน้ํา ฟองน้ําหุ้มด้วยหนังเทียม
1.3 ฝาปิด ขา ทําจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
1.4 มือจับทําจากพลาสติก PVC
1.5 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 212 ลําดับที่ 8
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อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้ม
น้ําหนัก)

จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวด
หลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ําหนัก) จํานวน 1 ชุด 
ขนาดไมน้อยกวา 0.90 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 0.90 เมตร
1.1 โครงสร้างทําจากทอเหล็กขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อยกวา
ไมน้อยกวา 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2 มิลลิเมตร
1.2 ตุ้มน้ําหนักทําจากเหล็กหลอขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อย
กวา
30 เซนติเมตร 1 ลูกความหนาไมน้อยกวา6ชม.
1.3 ที่นั่งทําจากฟองน้ํา ฟองน้ําหุ้มด้วยหนังเทียม
1.4 มือจับเป็นแบบพลาสติก PVC
1.5 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 212 ลําดับที่ 9
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อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์
เดี่ยว-บาร์คู) จํานวน 1 ชุด 
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 0.90 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.50
 เมตร
1.1 โครงสร้างทําจาก ทอเหล็ก ขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อย
กวา 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไมน้อยกวา 2 มิลลิเมตร
1.2 ฝาเปิด ขา ทําจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
1.3 ใช้สีพนอุตสาหกรรม
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมี
กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 212  ลําดับที่ 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานทําบุญตัก
บาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม เชน คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงเวที คาเชาเครื่อง
เสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่สามรถเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 150 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เชน คาใช้จายในพิธีการและกิจกรรมตางๆ คาปัจจัย
ไทยธรรม ดอกไม้ถวายสังฆทาน คาดอกไม้ พานรดน้ําผู้สูง
อายุ ประดับแทนพูดโต๊ะรับแขก คาวัสดุตกแตงรถพระพุทธ
รูป และเวทีงานสงกรานต์ คาเชาวัสดุสํานักงานในการเชิญ
แขก เชนกระดาษ ซอง หมึก คาจ้างเหมาบริการ คาวัสดุและคา
เขียนป้ายโฆษณางานสงกรานต์ คาวัสดุกอสร้างใช้ในงานจัดทํา
เวทีตางๆ คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียงติดตั้ง คาอาหาร น้ํา
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 153 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง
ประจําปี โดยเป็นคาใช้จายพิธีการและกิจกรรมตางๆ เชนคาถ้วย
รางวัลการประกวดนางนพมาศ และการประกวดอื่นๆ คาของขวัญ
ของรางวัลตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้เข้ารวม
ประกวดผู้แสดงบนเวที คาวัสดุกอสร้างสําหรับใช้ในการตกแตง
สถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทง เชนเวทีการประกวดและเวที
อื่นๆ คาวัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง และสามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 152 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติประจําปี โดยเป็นคาใช้จายพิธีการและกิจกรรมตางๆ เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม สําหรับเด็กและเยาวชนผู้เข้ารวมกิจกรรม
พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการดําเนินงานคาของขวัญ
ของรางวัล คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณ คาจ้างพาหนะ คาเชา
เครื่องขยายเสียง และคาเชาเต็นท์ และคาวัสดุ และรายจายอิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติและสามารถเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 151 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ ประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนให้อําเภอทุงสง เพื่อเป็นคาใช้จายในการทํากิจกรรมตางๆ
ในงานประเพณีเดือนสิบประจําปี 2563 ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 159 ลําดับที่ 24

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอทุงสง ประจําปี 2563 จํานวน 65,000 บาท

อุดหนุนอําเภอทุงสง เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทํากิจกรรม
ตางๆในงานประเพณีชักพระอําเภอทุงสง ประจําปี 2563 ที่
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 158 ลําดับที่ 20

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนให้อําเภอทุงสง เพื่อเป็นคาใช้จายในการทํากิจกรรมตางๆ
ในงานประเพณีเดือนสิบประจําปี 2563 ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 158 ลําดับที่ 23
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนมูลนิธิเจ้าเฮงเซ (ศาลเจ้า 108-
109 ทุงสง) ในการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด(วันสารท
จีน) ประจําปี 2563 เป้นคาใช้จายตางๆ ในการจัดงานและ
สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 158 ลําดับที่ 21

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปี 2563 จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลชะมาย เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน
ประจําปี 2563 เชน คาเทียนพรรษา คาผ้าอาบน้ําฝน คา
วัสดุ อุปกรณ์ หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 158 ลําดับที่ 22
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โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จํานวน 100,000 บาท

1.อุดหนุนวัดเขากลาย เป็นเงิน 50,000.-บาท โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ เพื่อเป็นคาใช้จายในการตกแตงเรือพนมพระคา
ขบวนแหเรือคาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียงและเต็นท์ คา
ตกแตงสถานที่ คาปัจจัยไทยธรรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์และคาพิธีการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 163 ลําดับที่ 25
2.อุดหนุนวัดวังหีบ เป็นเงิน 50,000.-บาท โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ เพื่อเป็นคาใช้จายในการตกแตงเรือพนมพระคา
ขบวนแหเรือคาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียงและเต็นท์ คา
ตกแตงสถานที่ คาปัจจัยไทยธรรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์และคาพิธีการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 159 ลําดับที่ 25
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,534,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,534,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,534,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมูที่ 7 จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมูที่ 7
 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ย
ปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทาง  93.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  372.00
  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  89 ลําดับที่ 14

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 12 หมูที่ 6 จํานวน 428,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายนาคําทวด ซอย 12 หมู
ที่ 6  สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการ
เกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  200.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  800.00
  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 81 ลําดับที่ 22
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมูที่ 2 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมูที่ 2
  บาท  สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตและหินคลุกชํารุด ปรับ
ปรุงโดยทําการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมบางสวน และทําการเกลี่ย
ปรับแตงพื้นทางเดิมพร้อมถมดินคันทางบดอัดแนน และกอสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  202.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา  808.00  ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง และวางทอ
ระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 0.80x1.00
  เมตร ลอดถนน 2 แถว ใช้ทอ 12 ทอน ตามแบบเทศบาลตําบล
ชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 51 ลําดับที่ 6

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายนายอําเภอ ซอย 1 หมูที่ 8 จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายนายอําเภอ ซอย 1 หมู
ที่ 8  สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการ
เกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  2.60  เมตร ระยะทาง  42.50
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  110.50
  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 101 ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายนายอําเภอ ซอย 2 หมูที่ 8 จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายนายอําเภอ ซอย 2 หมู
ที่ 8 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการ
เกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทาง  61.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  183.00
  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  101 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางละเมียด หมูที่ 1 จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางละเมียด หมูที่ 1
 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการเกลี่ย
ปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ระยะทาง  37.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  111.00
  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 45 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ์ : 6/11/2562  10:39:02 หน้า : 125/159



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 1 หมูที่ 1 จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 1 หมู
ที่ 1 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด ปรับปรุงโดยทําการ
เกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  132.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  528.00
  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 46 ลําดับที่ 20

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมูที่ 1 จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู
ที่ 1 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดยทําการ
เกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทาง  73.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  292.00
  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที  42 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ชอง ถนนสาย ป.ศิลา
ชัย (บริเวณสํานักสงฆ์) หมูที่ 4

จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ชอง ถนน
สาย ป.ศิลาชัย (บริเวณสํานักสงฆ์) หมูที่ 4  สภาพเดิมเป็น
ทอ คสล.ลอดถนน ขนาด 2- ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 1.00x 1.00
 เมตร ชํารุด ปรับปรุงโดยทําการรื้อทอเดิม และกอสร้างทอลอด
เหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ชอง ขนาด 2 – 1.80X1.80 เมตร ความ
ยาว 7.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 68 ลําดับที่ 32

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําสาย ป.ศิลาชัย หมูที่ 4 จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ําสาย ป.ศิลาชัย หมูที่ 4
 สภาพเดิมไมมีระบบระบายน้ํา ปรับปรุงโดยทําการวางทอระบาย
น้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 0.60x1.00
  เมตร จํานวน 68 ทอน พร้อมบอพัก คสล.  จํานวน 9 แหง และ
กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี ความยาว 46.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 65 ลําดับที่ 14

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําสายคอกวัว หมูที่ 7 จํานวน 119,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ําสายคอกวัว หมูที่ 7 สภาพ
เดิมไมมีรางระบายน้ํา ปรับปรุงโดยทําการกอสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัววี ความยาว 178.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
ชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 92 ลําดับที่ 23
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โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําสายนานอก หมูที่ 2 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ําสายนานอก หมูที่ 2 สภาพ
เดิมไมมีระบบระบายน้ํา ปรับปรุงโดยทําการวางทอระบาย
น้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 0.40x1.00
  เมตร จํานวน 29 ทอน พร้อมบอพัก คสล.  จํานวน 4 แหง และ
กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี ความยาว 27.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 53 ลําดับที่ 16

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําสายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมูที่ 7 จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ําสายหน้าโรงเรียนพา
นิชย์ หมูที่ 7 สภาพเดิมไมมีระบบระบายน้ํา ปรับปรุงโดยทําการ
วางทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผานศูนย์
กลาง 0.40x1.00  เมตร จํานวน 114 ทอน พร้อมบอพัก คสล
. จํานวน 12 แหง  และกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี ความ
ยาว 110.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  94 ลําดับที่ 35
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โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําสายหมูบ้านเมืองทอง หมูที่ 2 จํานวน 321,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบระบายน้ําสายหมูบ้านเมืองทอง หมู
ที่ 2 สภาพเดิมไมมีระบบระบายน้ํา ปรับปรุงโดยทําการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผานศูนย์
กลาง 0.40 x1.00 เมตร จํานวน 96 ทอน พร้อมบอพัก คสล
.  จํานวน 12 แหง และกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี ความ
ยาว 92.00 เมตร และวางทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด
เส้นผานศูนย์กลาง 0.40 x1.00  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ทอ 4
 ทอน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 54 ลําดับที่ 23

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีตสายทุงสง-ทุงใหญ หมูที่ 1 จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างไหลทางถนนคอนกรีตสายทุงสง-ทุง
ใหญ หมูที่ 1 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชํารุด  ปรับปรุงโดย
ทําการเกลี่ยปรับแตงพื้นทางเดิม และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย  4.40  เมตร ระยะทาง  94.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  413.60
  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 45 ลําดับที่ 17
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย 2 หมูที่ 2 จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย 2 หมูที่ 2 สภาพเดิม
ไมมีดินคันทาง ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแตงบด
อัดแนน และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับ
แตงบดอัดแนน กว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร ระยะทาง  210.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา 1,050.00
 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 52 ลําดับที่ 13 

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ  สายเหมืองเกา หมูที่ 4 จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมือง
เกา หมูที่ 4 สภาพเดิมไมมีดินคันทาง ปรับปรุงโดยถมดินคันทาง
พร้อมเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนน และกอสร้างเป็นผิวจราจรแบบหิน
คลุกพร้อมเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนน กว้างเฉลี่ย  4.00
  เมตร ระยะทาง  435.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา 1,740.00 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํา คสล
. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 0.80 x1.00  เมตร ลอด
ถนน 1 แถว  ใช้ทอ 6.00 ทอน ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 64 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขา
กลาย-ห้วยขัน หมูที่ 3,4

จํานวน 3,147,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายเขากลาย-ห้วยขัน หมูที่ 3,4 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต
ชํารุด ปรับปรุงโดย ตอนที่ 1 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.80  เมตร ระยะทาง  1,009.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  6,861.20  ตารางเมตร 
ตอนที่ 2 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00  เมตร ระยะทาง  15.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  90.00  ตารางเมตร  
ตอนที่ 3 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.80  เมตร ระยะทาง  346.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  2,352.80  ตารางเมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไมน้อยกวา  9,304.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 59 ลําดับที่ 9

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้น
แค-วังหีบ 2 หมูที่ 5

จํานวน 419,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Concrete            สายต้นแค-วังหีบ 2 หมูที่ 5
 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาด
ยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจร
เดิม กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  1,200.00  ตารางเมตร  ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 73 ลําดับที่ 15
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาย
อําเภอ ซอย 3 หมูที่ 8

จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายนายอําเภอ ซอย 3 หมูที่ 8 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยาง
ชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง  68.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  340.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 102 ลําดับที่ 14

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาย
อําเภอ หมูที่ 1

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายนายอําเภอ หมูที่ 1 ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  1,450.00  ตารางเมตร  ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 45 ลําดับที่ 19
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวัง
หีบ ซอย 3 หมูที่ 5

จํานวน 331,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายวังหีบ ซอย 3 หมูที่ 5 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยาง
ชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  3.00 เมตร ระยะทาง 315.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  945.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 75 ลําดับที่ 23
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู
บ้านทวีสุข ซอย 2 หมูที่ 2

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายหมูบ้านทวีสุข ซอย 2 หมูที่ 2 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยาง
ชํารุด ปรับปรุงโดย ตอนที่ 1 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  7.00  เมตร ระยะทาง  26.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  182.00  ตารางเมตร ตอนที่ 2
 ทําการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) 
ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย  9.00  เมตร ระยะทาง  45.00
 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  405.00
  ตารางเมตร  
ตอนที่ 3 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  6.00  เมตร ระยะทาง  119.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  714.00  ตารางเมตร 
ตอนที่ 4 ทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.50  เมตร ระยะทาง  27.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  148.50 ตารางเมตร หรือพื้นที่
รวมทั้งหมดไมน้อยกวา  1,449.50  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่  51 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู
บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมูที่ 8

จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายหมูบ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมูที่ 8 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาด
ยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  4.50 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือ
พื้นที่รวมไมน้อยกวา  405.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 102 ลําดับที่ 15

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู
บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมูที่ 8

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายหมูบ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมูที่ 8 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาด
ยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  4.50 เมตร ระยะทาง 141.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  634.50  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 102 ลําดับที่ 16
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู
บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมูที่ 8

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายหมูบ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมูที่ 8 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาด
ยางชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง 111.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  555.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย  
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิ
มา หมูที่ 7

จํานวน 231,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายอัจฉิมา หมูที่ 7 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชํารุด ปรับ
ปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง  135.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  675.00  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 90 ลําดับที่ 17
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย
เอเชีย-คลองนา หมูที่ 3

จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete 
สายเอเชีย-คลองนา หมูที่ 3 สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยาง
ชํารุด ปรับปรุงโดยทําการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้าง
เฉลี่ย  5.00 เมตร ระยะทาง  270.00 เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมน้อยกวา  1,350.00  ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 58 ลําดับที่ 8

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม และทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงให้แก กศน.และประชาชน  อุดหนุนให้แก กศน.ตําบลชะ
มาย เป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน คาวัสดุ และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 167 ลําดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล รวม 894,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

โครงการเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเปิดสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)โดยจายเป็นคาแผนพับประชา
สัมพันธ์สถานธนานุบาล คาทําป้ายประชาสัมพันธ์พิธีเปิด คา
ตกแตงสถานที่  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาใช้จายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ตลอดจนคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 177 ลําดับที่ 4 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบพิมพ์สําหรับใช้งานกับระบบ
คอมพิวเตอร์   เชน
- ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) ขนาด 9X8 นิ้ว 1 ชั้น 1 สี  
จํานวน 10,000 ชุด
- ตั๋วรับจํานํา (สารเคมีในตัว) ขนาด 6.5X11 นิ้ว 2 ชั้น 1
 สี จํานวน 10,000 ชุด
สําหรับใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม ในการขยายเครือขาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาธรรมเนียมการติดตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตั้งโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  

งบลงทุน รวม 794,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 794,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว 
แบบล้อเลื่อนมีพนักพิงและที่ท้าวแขน (รายละเอียดอื่นตามที่
เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 1 
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เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์สํานัก
งาน) จํานวน 2 เครื่อง แบบมีสาย สามารถโทรออกด้วยปุ่มสัมผัส
เดียวไมน้อยกวา 20 หมายเลข มีระบบ Speak Phone ชวยให้
สนทนาได้โดยไมต้องยกหูโทรศัพท์ มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ํา
หมายเลขโทรออกลาสุด มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอน
สายระหวางตู้สาขา สามารถปรับระดับเสียงกริ่งไมน้อยกวา 4
 ระดับ มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า มีล็อก และจํากัดหมาย
เลขโทรออก สามารถโทรซ้ําหมายเลขลาสุด (รายละเอียดอื่นตาม
ที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 2

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา   จํานวน 1 เครื่อง สงเอกสารได้ครั้งละ 30 แผน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2)ความเร็วในการสงเอกสารไมเกิน 6 วินาทีตอแผน
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดสงเอกสารขั้นต่ํา
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 3
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เครื่องอานบาร์โค้ดชนิดมือถือ จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องอานบาร์โค้ดชนิดมือถือ  จํานวน 2
 เครื่อง  
แบบเลเซอร์ 1 เส้น มีขาตั้งมีมาตรฐานการกันน้ําและกันฝุ่น (IP)  
มีคาเทากับหรือดีกวา IP52 มีอัตราการสแกนความเร็วไมน้อย
กวา 325 ครั้ง/วินาที สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ต
 USB ได้ (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัด
ซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4

เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง  จํานวน 2
 เครื่อง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง มีหัว
อานเป็นแบบกระจกคริสตัล แบบๆไมมีฟิล์มมีความละเอียดการส
แกนลายนิ้วมือไมน้อยกวา 512 DPI/256 gray มีขนาดภาพจาก
เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับคอมพิวเตอร์แบบ USB 2.0 ได้ (ราย
ละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 5
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ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก)  จํานวน 5  ตู้ ขนาด
ไมน้อยกวา 37x45x131 ซม. จํานวน 5 ตู้ (รายละเอียดตามที่
เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 6

ตู้ติดประกาศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ติดประกาศ จํานวน  1 ชุด   เป็นตู้ติด
ประกาศแบบแบบบานเลื่อนกระจกขนาดไมน้อยกวา 90X120
 ซม. หน้าบอร์ดบุกํามะหยี่ ขอบอลูมิเนียม (รายละเอียดอื่นตามที่
เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 7
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน 3 ตัว    
ขนาดไมน้อยกวา 80x60x75 ซม. จํานวน 3 ตัว (รายละเอียดอื่น
ตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 213 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย พร้อม
ติดตั้ง 
-มีตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย 
-มีระบบเตือนภัยแบบไซเลน
-มีระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแถบแมเหล็ก
-มีระบบตรวจจับควัน และความร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย
-เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย จะสงสัญญาณไปที่
โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือที่กําหนดหมายเลขไว้สูงสุด 8
 หมายเลข และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณไซเลนจะทํางาน
ทันที
-สามารถติดตั้งอุปกรณ์การป้องกันการเข้า-ออก และตรวจจับการ
เคลื่อนไหวได้ 8 จุด และสามารถขยายได้สูงสุด 64
 จุด (OPTION) (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมาย
กําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม
มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานใช้
ในการรักษาความปลอดภัยของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องน้ําเย็น 1 หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่ําน้ํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องน้ําเย็น 1 หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่ําน้ํา  
จํานวน 1 เครื่อง   (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมาย
กําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม
มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมไว้สําหรับ
บริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน พร้อมติดตั้งรวม
อุปกรณ์  จํานวน  1  ระบบ 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 13
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คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือ
ขาย  พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 14

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 15
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไมน้อยกวา 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไมน้อยกวา 80 คอลัมน์(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์รางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไมน้อย
กวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 16
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ – มีหนวยความ
จํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 215 ลําดับที่ 17
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
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เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA   
จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 215 ลําดับที่ 18
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 215 ลําดับที่ 19
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
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ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 3 ชุด 
(รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 215 ลําดับที่ 20
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย 
(Server) สําหรับรองรับหนวย ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวย ประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 215 ลําดับที่ 21
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน  2 ชุด (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะ
มายกําหนด) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 216 ลําดับที่ 22
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 216,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุ
บาล  พร้อมติดตั้งและวางระบบสายสัญญาณเครือขาย ระบบ
ไฟฟ้าพร้อมสายดิน และระบบการจัดเก็บสํารองข้อมูล 1
 ระบบ (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด) เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แตมี
ความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จํา
เป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะ
มาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 216 ลําดับที่ 23
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หนวยความจําสํารองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หนวยความจําสํารองภายนอก
แบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB   จํานวน  1  เครื่อง
- เป็นหนวยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Hard Drive External) มี
ขนาดความจุไมน้อยกวา  1 TB.  
- มีระบบการเชื่อมตอ (Interface) เป็นชนิดแบบ USB 3.0
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 11

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 16
 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 216 ลําดับที่ 24
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
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อุปกรณ์เชื่อมตอเครื่องพิมพ์ 1 PORT จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมตอเครื่องพิมพ์ 1 PORT 
จํานวน  2  เครื่อง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 214 ลําดับที่ 12
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยาง
น้อย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 216 ลําดับที่ 25
-สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)

ครุภัณฑ์อื่น
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เครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา และเพชร ผลิตภัณฑ์ AND รุน FX -3000i จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา และ
เพชร ผลิตภัณฑ์ AND รุน FX -3000i  จํานวน 1 เครื่อง
-มีทศนิยม 2 ตําแหนงและเปลี่ยนหนวยการชั่งได้
-ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 3,200 กรัม มีคาความถูกต้องรวดเร็ว และ
แมนยําสูง
-มีจอแสดงผลการชั่ง 2 ด้าน  แบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจน
-มีใบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งจากกระทรวงพาณิชย์
-บริการออกแบบติดตั้งและแนะนําการใช้งาน
-มีเครื่องสํารองให้ใช้งานระหวางซอม 
-มีฝาครอบเครื่องเพื่อความเที่ยงตรงในการชั่ง
-จานชั่งทําด้วยโลหะปลอดสนิม แสตนเลสสตีล
-ตัวเครื่องทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยมีความทนทานสูง
-สามารถหักคาน้ําหนักภาชนะได้ตลอดชวงการชั่ง
-บริการซอมบํารุงและตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหวาง
รับประกัน 2 ครั้ง
-เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001:2000
-มีระบบเทียบน้ําหนักมาตรฐานเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ําหนัก
-มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน การกระแทกมีสัญลักษณ์แสดงกรณี
น้ําหนักเกิน
-สามารถเปลี่ยนหนวยการชั่งได้ เชน กรัม (g) กะรัต (ct) 
-รับประกันคุณภาพ 2 ปี โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหนาย
จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเพื่อการบริการดูแลรักษาเครื่อง และการ
บริการในระยะยาว  (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลชะมาย
กําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม
มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตมีความจําเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุ
บาลเทศบาลตําบลชะมาย (โรงรับจํานํา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 216 ลําดับที่ 26
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,100,200 บาท

งบกลาง รวม 19,100,200 บาท
งบกลาง รวม 19,100,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 569,000 บาท

1.เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลชะมาย ตามกฏหมายอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้าง  ตั้งไว้ 530,000.-บาท
2.เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้าง ตําแหนงผู้ชวยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก(สําหรับผู้มีทักษะ)และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 39,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง
เทศบาล ตามพรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 มีผลบังคับ
ใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2561 การนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทด
แทนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นศ 002.4/ว 149 ลงวัน
ที่ 9 มกราคม 2562)

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นเงินชวยเหลืองบเฉพาะกิจการเทศพาณิชย์สถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย เป็นคาใช้จายตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/480 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นเงินชวยเหลืองบเฉพาะการ กิจการเทศ
พาณิชย์ สถานีขนสงผู้โดยสารอําเภอทุงสง สําหรับเบิกจายให้แก
กิจการสถานีขนสงผู้โดยสารอําเภอทุงสง ที่มีเงินไมพอจายในการ
ดําเนินการ เชนคาจ้างเหมาบุคลากร คาจ้างเหมาบริการ และคา
ใช้จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,798,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 162 ลําดับที่ 3 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,736,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 161 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพแกผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลชะมาย โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลชะมาย หน้าที่ 161 ลําดับที่ 1

สํารองจาย จํานวน 200,020 บาท

เพื่อใช้จายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้า ในกรณีจํา
เป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รายจายตามข้อผูกพัน

คาชําระภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาชําระภาษีบํารุงท้องที่ในที่ดินของเทศบาลตําบลชะ
มาย โดยจายให้กับองค์การบริหารสวนตําบลวังหิน อําเภอบาง
ขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามหนังสือ นศ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว284
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คาใช้จายในการจัดจราจร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว หรืออุปกร์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ดังกลาว ทั้งนี้ตั้งจายจากเงินรายได้ประเภทคาปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบก 
จายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เป็นไปตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลว 4 ต.ค.2539 

คาบํารุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 90,300 บาท

เพื่อจายให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ร้อยละ
หนึ่งสวนหกของรายรับจริงปีที่ลวงมาแล้วไมรวมเงินอุดหนุน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ชะมาย ถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263
 ลว 30 พ.ค.2557

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานเทศบาลตําบล และ
พนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบฯ กําหนด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,063,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงาน
เทศบาลตําบล ประจําปีงบประมาณ 2563 ในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2563 (ไมรวมเงินราย
รับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)   
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