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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย 

 บัดนี้ ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลชะมำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลชะมำยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 
ชะมำย จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถำนะกำรคลงั 
    1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2555 เทศบำลต ำบลชะมำย มีสถำนะ
กำรเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน  พ.ศ.2555 
 1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น 37,132,368.79  บำท 
 1.1.2 เงินสะสม 15,412,944.03 บำท 
 1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม 8,486,553.44 บำท 
 1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน  13  โครงกำร   
 รวม 6,651,130.85 บำท 
 1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ ำนวน 1 โครงกำรรวม 272,000  บำท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้ำง  -     บำท  
 

2. กำรบรหิำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
    (1) รำยรับจริงทั้งสิ้น  50,934,632.46  บำท  ประกอบด้วย 
 หมวดภำษีอำกร         5,583,632.58 บำท 
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต      1,256,680.35 บำท 
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน           478,134.19 บำท 
 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    -    บำท 
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด           622,775.00 บำท 
 หมวดรำยได้จำกทุน       -    บำท 
 หมวดภำษีจัดสรร      31,017,410.34 บำท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      11,976,000.00 บำท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,460,588.00 บำท 
    (3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  43,599,461.14 บำท  ประกอบด้วย 
 งบกลำง              1,727,042.50 บำท 
 งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน คำ่จ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)     12,184,456.60 บำท 
 งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)   
                12,957,560.52 บำท 
 งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)          13,576,023.90 บำท 
 งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)       -  บำท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)             3,154,377.62 บำท 
    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         13,443,286.00 บำท 
    (5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน     -  บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปงีบประมำณ 2557 

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง   จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 

2.1 รำยรบั 
 

รำยรบั 
รำยรบัจรงิ 
ป ี2555 

ประมำณกำร 
ป ี2556 

ประมำณกำร 
ป ี2557 

รำยไดจ้ัดเกบ็เอง    
    หมวดภำษีอำกร 5,583,632.58 6,900,000.00 8,250,000.00 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

1,256,680.35 1,942,000.00 1,947,000.00 

    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 478,134.19 3,610,000.00 2,850,000.00 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

- - - 

    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 622,775.00 1,000,000.00 1,200,000.00 
    หมวดรำยได้จำกทุน - - - 
    รวมรำยได้จดัเกบ็เอง 7,941,222.12 13,452,000.00 14,247,000.00 
รำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

   

    หมวดภำษีจัดสรร 31,017,410.34 41,464,480.00 45,753,000.00 
    รวมรำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จดัสรรให้
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

31,017,410.34 41,464,480.00 45,753,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,976,000.00 42,000,000.00 50,000,000.00 
    รวมรำยได้ทีร่ฐับำลอดุหนนุใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

11,976,000.00 42,000,000.00 50,000,000.00 

รวม 50,934,632.46 96,916,480.00 110,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2557 

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 
2.2 รำยจำ่ย 
 

รำยจำ่ย 
รำยจำ่ยจรงิ 
ป ี2555 

ประมำณกำร 
2556 

ประมำณกำร 2557 

จำ่ยจำกงบประมำณ    
    งบกลำง 1,727,042.50 4,956,700.00 6,398,500.00 
    งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำง
ประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) 

12,184,456.60 18,415,080.00 23,134,500.00 

    งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน       
ใช้สอย วัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)   

12,957,560.52 24,955,900.00 27,463,500.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง) 

13,576,023.90 43,600,200.00 50,744,500.00 

    งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น) - 200,000.00 670,000.00 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,154,377.62 4,788,600.00 1,589,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 43,599,461.14 96,916,480.00 110,000,000.00 
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เทศบาลต าบลชะมาย 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ส่วนที ่2 
 

เทศบญัญตั ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2557 
 

ของ 
 
 
 
 

อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลักกำรและเหตผุล 
ประกอบรำ่งเทศบญัญัต ิงบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปงีบประมำณ 2557 ของเทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

หลกักำร 
งบประมำณรำยจ่ำยทัง้สิ้น      110,000,000.- บำท 
แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบรหิำรงำนทัว่ไป  
    แผนงำนบริหำรทั่วไป 26,049,500.00 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 4,827,000.00 
ด้ำนบริกำรชมุชนและสงัคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 7,304,000.00 
    แผนงำนสำธำรณสุข 11,954,000.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 430,000.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 49,575,000.00 
    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,860,000.00 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 1,502,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - 
    แผนงำนกำรเกษตร 100,000.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอืน่  
    แผนงำนงบกลำง 6,398,500.00 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ 110,000,000.00 

 
 
 
เหตผุล เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำรที่ได้วำงแผนไว้ตำมแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล     
ชะมำยตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2557 จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2557 เพ่ือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ด้านบริหารท่ัวไป 

     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      

   งาน 
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม    

   งบ     
 งบบุคลากร           
 

  
เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) 3,072,000.00 

  
3,072,000.00 

   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 6,411,500.00 2,421,000.00 2,664,500.00 11,497,000.00 
 งบด าเนินงาน   

       ค่าตอบแทน   613,000.00 294,500.00 892,000.00 1,799,500.00 
   ค่าใช้สอย   2,275,000.00 450,000.00 470,000.00 3,195,000.00 
   ค่าวัสด ุ   2,038,500.00 140,000.00 189,500.00 2,368,000.00 
   ค่าสาธารณูปโภค 905,000.00 

 
140,000.00 1,045,000.00 

 งบลงทุน           
   ค่าครุภัณฑ์   1,056,000.00 212,000.00 40,000.00 1,308,000.00 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,220,000.00 

  
1,220,000.00 

 งบรายจ่ายอื่น           
   รายจ่ายอื่น   500,000.00 20,000.00 

 
520,000.00 

 งบเงินอุดหนุน   
       เงินอุดหนุน   25,000.00 

  
25,000.00 

 รวม 18,116,000.00 3,537,500.00 4,396,000.00 26,049,500.00 
 



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ด้านบริหารท่ัวไป 
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     
 

 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม  

    งบ 
   งบบุคลากร 

 
 

    

 
เงินเดือน(ฝ่ายการมือง) 

     

 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 

     งบด าเนินงาน 
      

 
ค่าตอบแทน 

   
265,000.00 265,000.00 

 

 
ค่าใช้สอย 

   
250,000.00 250,000.00 

 

 
ค่าวัสด ุ

   
137,500.00 137,500.00 

 

 
ค่าสาธารณูปโภค 

     งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
4,174,500.00 4,174,500.00 

 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     งบรายจ่ายอื่น 
      

 
รายจ่ายอื่น 

      งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

      รวม 
  

4,827,000.00 4,827,000.00 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

     2.1 แผนงานการศึกษา 
      

   งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ 
รวม 

   งบ 
  งบบุคลากร 

      
 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
     

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

     งบด าเนินงาน 
      

 
ค่าตอบแทน 

      
 

ค่าใช้สอย 
 

626,000.00 
   

626,000.00 

 
ค่าวัสด ุ

 
6,646,000.00 

   
6,646,000.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค 

     งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
12,000.00 

   
12,000.00 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     งบรายจ่ายอื่น 
      

 
รายจ่ายอื่น 

 
20,000.00 

   
20,000.00 

งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

      รวม 7,304,000.00 
   

7,304,000.00 



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     2.2 แผนงานสาธารณสุข 
      

 

 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข รวม 

   งบ 
  งบบุคลากร 

      
 

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
     

 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 5,520,000.00 

   
5,520,000.00 

งบด าเนินงาน 
   

 
  

 
ค่าตอบแทน 

 
483,500.00 

   
483,500.00 

 
ค่าใช้สอย 

 
4,480,000.00 

   
4,480,000.00 

 
ค่าวัสด ุ

 
604,000.00 

   
604,000.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 

   
5,000.00 

งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
711,500.00 

   
711,500.00 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     งบรายจ่ายอื่น 
      

 
รายจ่ายอื่น 

      งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

 
150,000.00 

   
150,000.00 

รวม 11,954,000.00 
   

11,954,000.00 

 



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

      
 

 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม   

     งบ 
    งบบุคลากร 

      

 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 

     

 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 

     
งบด าเนินงาน 

     

 
 

 
ค่าตอบแทน 

      

 
ค่าใช้สอย 

  
430,000.00 430,000.00 

  

 
ค่าวัสด ุ

      

 
ค่าสาธารณูปโภค 

     งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

      

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     งบรายจ่ายอื่น 
      

 
รายจ่ายอื่น 

      งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

      รวม 
 

430,000.00 430,000.00 
   



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ด้านบริหารท่ัวไป 

      2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
       

   งาน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งานบ าบัดน  าเสีย รวม   
  งบ     

งบบุคลากร               
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)             
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                  3,045,500.00                           3,045,500.00  
งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน                        575,000.00                               575,000.00  
  ค่าใช้สอย                        594,000.00                               594,000.00  
  ค่าวัสด ุ                    1,120,000.00                           1,120,000.00  
  ค่าสาธารณูปโภค             
งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์                    3,098,500.00                           3,098,500.00  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                40,220,000.00                         40,220,000.00  
งบรายจ่ายอื่น               
  รายจ่ายอื่น                        150,000.00                               150,000.00  
งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน                        772,000.00                               772,000.00  

รวม                49,575,000.00                         49,575,000.00  
 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     

   งาน 
งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รวม     

    งบ     
  งบบุคลากร         
    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       
  งบด าเนินงาน         
    ค่าตอบแทน                            1,410,000.00                           1,410,000.00  
    ค่าใช้สอย         
    ค่าวัสด ุ         
    ค่าสาธารณูปโภค       
  งบลงทุน         
    ค่าครุภัณฑ์         
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
  งบรายจ่ายอื่น         
    รายจ่ายอื่น         
  งบเงินอุดหนุน         
    เงินอุดหนุน                                450,000.00                              450,000.00  
  รวม                          1,860,000.00                           1,860,000.00  
  

        



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     
   งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

รวม   
  

งบ     
งบบุคลากร             
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)           
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)           
งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

 
ค่าใช้สอย 

  
400,000.00 890,000.00 

 
1,290,000.00 

 
ค่าวัสด ุ

  
90,000.00 

  
90,000.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค 

     งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

      
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     งบรายจ่ายอื่น 

      
 

รายจ่ายอื่น 
      งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

   
122,000.00 

 
122,000.00 

รวม 
 

490,000.00 1,012,000.00 
 

1,502,000.00 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

   งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน รวม     

    งบ     
  งบบุคลากร         
    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       
  งบด าเนินงาน         
    ค่าตอบแทน         
    ค่าใช้สอย         
    ค่าวัสด ุ         
    ค่าสาธารณูปโภค       
  งบลงทุน         
    ค่าครุภัณฑ์         
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
  งบรายจ่ายอื่น         
    รายจ่ายอื่น         
  งบเงินอุดหนุน         
    เงินอุดหนุน         
  รวม       
  

        



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 

     3.2 แผนงานการเกษตร 
      

   งาน 
งานส่งเสริมการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่า
ไม้ 

รวม     
    งบ     

  งบบุคลากร         
  

 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 

     

 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 

     งบด าเนินงาน 
  

 
   

 
ค่าตอบแทน 

 
50,000.00 

 
50,000.00 

  

 
ค่าใช้สอย 

      

 
ค่าวัสด ุ

      

 
ค่าสาธารณูปโภค 

     งบลงทุน 
      

 
ค่าครุภัณฑ์ 

      

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     งบรายจ่ายอื่น 
      

 
รายจ่ายอื่น 

      งบเงินอุดหนุน 
      

 
เงินอุดหนุน 

 
50,000.00 

 
50,000.00 

  รวม 100,000.00 
 

100,000.00 
  

         



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 
     3.3 แผนงานการพาณิชย์ 

      
   งาน 

งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา 

    

รวม   
  

งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ 

งบ         

งบบุคลากร             
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)           
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)           
งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
  ค่าใช้สอย             
  ค่าวัสด ุ             
  ค่าสาธารณูปโภค           
งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             
งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

รวม           
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. การด าเนินงานอืน่ 
    4.1 แผนงานงบกลาง 

     
   งาน 

งานงบกลาง รวม    
   งบ     

 งบกลาง       
 

  งบกลาง   
                                               
5,198,500.00  

                                          
5,198,500.00  

 

  บ าเหน็จ/บ านาญ 
                                               
1,200,000.00  

                                          
1,200,000.00  

 

รวม 
                                               
6,398,500.00  

                                          
6,398,500.00  

 

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบญัญตั ิ 
งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ 2557  

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุง่สง   จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 
 โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของ 
สภำเทศบำลต ำบลชะมำยและโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000 
บำท  
 ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบรหิำรงำนทัว่ไป  
    แผนงำนบริหำรทั่วไป 26,049,500.00 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 4,827,000.00 
ด้ำนบริกำรชมุชนและสงัคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 7,304,000.00 
    แผนงำนสำธำรณสุข 11,954,000.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 430,000.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 49,575,000.00 
    แผนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,860,000.00 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 1,502,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - 
    แผนงำนกำรเกษตร 100,000.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอืน่  
    แผนงำนงบกลำง 6,398,500.00 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ 110,000,000.00 
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ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำยงบกลำงและรำยจ่ำยตำมแผนงำน เป็น
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000บำท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง 6,398,500.00 
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)  23,134,500.00 
งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)  27,463,500.00 
งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 50,744,500.00 
งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)  670,000.00 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,589,000.00 

รวมรำยจำ่ย 110,000,000.00 
 
 ข้อ 6 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลชะมำยและคณะผู้บริหำร ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำล 
 ข้อ 7 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลชะมำยมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้ 

   ประกำศ ณ วันที่.................เดือน.............................พ.ศ.2556  
 
       (ลงนำม)  
        (นำยประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) 
       ต ำแหน่ง นำยกเทศมนตรีต ำบลชะมำย   
 
  อนุมัติ/เห็นชอบ 
(ลงนำม)  
 (………….…………………………….) 
ต ำแหน่ง..............................................   
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รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
ประจ ำปงีบประมำณ  ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลชะมำย  อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 

 รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 
ป ี๒๕๕๓ ป ี๒๕๕๔ ป ี๒๕๕๕ ป ี2556 ยอดต่ำง 

(%) 
ป ี๒๕๕๗ 

หมวดภำษีอำกร       
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ๑,๙๑๖,๕๐๖.๙๐ ๓,๐๕๐,๑๓๓.00 3,491,389.50 4,363,302.20  5,500,000.00 
ภำษีบ ำรุงท้องที่ ๑๓๖,๔๗๒.๒๐ ๑๔๓,๔๙๑.๑๔ 156,615.81 162,749.99  250,000.00 
ภำษีป้ำย ๙๕๕,๖๑๘.00 ๑,๔๒๖,๒๖๘.00 1,608,817.00 1,733,378.00  2,500,000.00 
อำกรกำรฆ่ำสัตว์ - - - -  - 

รวมหมวดภำษอีำกร ๓,๐๐๘,๕๙๗.๑๐ ๔,๖๑๙,๘๙๒.๑๔ 5,256,822.31 6,259,430.19  8,250,000.00 
หมวดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำปรบัและ
ใบอนุญำต 

      

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำร
พนัน 

๑,๙๘๐.00 ๙๑๐.00 890.00 680.00  2,000.00 

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 
๑. ค่ำธรรมเนียม 
๒. ค่ำใบอนุญำต 

๔๕,๐๔๙.๘๐ ๓๒,๐๗๐.๔๐ 26,219.85 15,922.00  50,000.00 

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ๙๓๐,๗๘๐.00 ๘๔๙,๘๑๐.00 909,120.00 928,080.00  1,500,000.00 
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำง
บก 

๓๙,๖๐๐.00 ๓๗,๑๐๐.00 33,950.00 7,900.00  50,000.00 

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ ๓๗,๗๗๙.00 ๘๖,๕๓๗.00 77,935.00 790,855.00  100,000.00 
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค่ำส ำหรับ
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

๓๙,๐๐๐.00 ๗๔,๕๐๐.00 75,900.00 61,835.00  90,000.00 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
ประจ ำปงีบประมำณ  ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลชะมำย  อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 

 รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 
ป ี๒๕๕๓ ป ี๒๕๕๔ ป ี๒๕๕๕ ป๒ี๕๕๖ ยอดต่ำง 

(%) 
ป ี๒๕๕๗ 

ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สถำนที่สะสมอำหำรในครัวหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร 

๑๕,๐๐๐.00 - 17,000.00 17,000.00  25,000.00 

ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ - - - -  5,000.00 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่ทำง
สำธำรณะ 

- - - 
- 

 100,000.00 

ค่ำธรรมเนียมใบรับแจ้งกำรขุดดินและถมดิน ๕๐๐.00 ๑,๐๐๐.00 500.00 500.00  5,000.00 
ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ ๙,๐๐๐.00 ๒๖๐.00 9,980.00 8,560.00  20,000.00 
รวมหมวดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ปรบัและใบอนญุำต ๑,๑๒๔,๖๘๘.๘๐ ๑,๐๙๗,๑๘๗.๔๐ 1,151,566.85 1,831,332.00  1,947,000.00 
หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ       
ค่ำเช่ำที่ดิน - - - -  10,000.00 
ดอกเบี้ย ๑๗๖,๘๘๐.๑๖ ๒๐๑,๕๕๓.๑๐ 432,53.7.52 469,422.91  600,000.00 
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่ - - - 837,582.00  2,240,000.00 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรัพยส์นิ ๑๗๖,๘๘๐.๑๖ ๒๐๑,๕๕๓.๑๐ 432,537.52 3,138,336.91  2,850,000.00 
หมวดรำยไดเ้บ็ดเตลด็       
ค่ำขำยแบบแปลน ๓๓๕,๐๐๐.00 ๒๔๑,๐๐๐.00 125,500.00 355,500.00  500,000.00 
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ๔๐,๒๐๐.00 ๒๕๓,๙๑๐.00 432,770.00 467,594.50  700,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบด็เตลด็ ๓๗๕,๒๐๐.00 ๔๙๔,๙๑๐.00 549,270.00   823,094.50  1,200,000.00 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
ประจ ำปงีบประมำณ  ๒๕๕7 

เทศบำลต ำบลชะมำย  อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 

 รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 
ป ี๒๕๕๓ ป ี๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ยอดต่ำง 

(%) 
ป ี๒๕๕๗ 

หมวดภำษจีัดสรร       
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ ๔,๔๐๖,๖๗๒.๙๘ ๕,๒๕๕,๙๗๐.๗๒ 5,093,835.33 6,898,444.59  9,000,000.00 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ๑ใน๙ ๒,๙๒๖,๕๓๕.๙๘ ๒,๙๕๑,๒๑๕.๖๐ 3,817,269.57 3,974,210.39  5,500,000.00 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ ๑๑,๑๔๖.๑๒ ๘๕,๙๔๗.๗๒ 134,832.15 106,651.50  300,000.00 
ภำษีสุรำ ๑,๖๑๖,๔๘๑.๘๕ ๑,๖๒๘,๕๕๓.๔๔ 1,877,180.00 1,829,617.50  2,500,000.00 
ภำษีสรรพสำมิต ๔,๓๖๑,๕๘๑.๙๒ ๓,๙๙๘,๘๓๙.๖๑ 3,292,380.00 4,002,750.04  5,500,000.00 

ค่ำภำคหลวง ๑๐๘,๖๔๒.00 ๑๑๕,๒๗๕.00 5,132.00 -  - 
ค่ำภำคหลวงแร่ ๔,๔๓๘,๗๖๙.๑๙ ๓,๕๑๖,๘๒๐.๘๑ 4,237,363.94 4,249,023.71  5,500,000.00 
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม ๑๑๖,๕๕๖.๒๙ ๑๓๘,๘๙๖.๗๐ 150,331.59 172,738.15  250,000.00 
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

๓,๕๐๒,๖๘๙.00 ๘,๓๖๘,๓๖๐.00 8,963,784.00 
11,861,736.00  

17,203,000.00 

รวมหมวดภำษจีดัสรร ๒๑,๔๘๙,๐๗๕.๓๓ ๒๖,๐๕๙,๘๗๙.๖๐ 27,572,109.48 33,095,171.88  45,753,000.00 
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป       
เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

๗,๘๒๖,๔๔๐.00 ๙,๖๓๓,๗๕๘.00 11,976,000.00 11,615,256.56 
 

50,000,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ    14,227,912.00  - 
รวมหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป ๗,๘๒๖,๔๔๐.00 ๙,๖๓๓,๗๕๘.00 11,976,000.00 25,843,168.56  50,000,000.00 

รวมทกุหมวด ๓๔,๐๐๐,๘๘๑.๓๙ ๔๒,๑๐๗,๑๘๐.๒๔ 46,938,306.16 70,990,534.04  110,000,000.00 
ข้อมลู ณ วนัที ่๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕6                   

22 



รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป 
ประจ ำปงีบประมำณ 2557 

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

 
ประมำณกำรรำยรบัรวมทัง้สิน้ 110,000,000 บำท  แยกเปน็ 
รำยไดจ้ัดเกบ็เอง 
หมวดภำษีอำกร       รวม 8,250,000 บำท 
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  จ ำนวน 5,500,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 250,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ภำษีป้ำย จ ำนวน 2,500,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
รวมหมวดภำษีอำกร จ ำนวน 8,250,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ   
                                                                   
หมวดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำปรบัและใบอนญุำต    รวม 1,947,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน จ ำนวน 2,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 50,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ ำนวน 1,500,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                             
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน  50,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                           
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 100,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                             
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค่ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 90,000 บำทประมำณกำร
เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                            
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในครัวหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ 
ตำรำงเมตร  จ ำนวน 25,000 บำท ประมำณสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                          
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ จ ำนวน 5,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                           
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่ทำงสำธำรณะ จ ำนวน 100,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่
ผ่ำนมำ                                                                                                                                            
ค่ำธรรมเนียมใบรับแจ้งกำรขุดดินและถมดิน จ ำนวน  5,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                     
ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ จ ำนวน 20,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
                                                                      
หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ      รวม 2,850,000 บำท    
ค่ำเช่ำที่ดิน  จ ำนวน 10,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
ดอกเบี้ย  จ ำนวน 600,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่ จ ำนวน  2,240,000 บำท ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
   
 
  
หมวดรำยไดเ้บ็ดเตลด็      รวม 1,200,000 บำท    
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 500,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                   
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รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 700,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ    
 

รำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
หมวดภำษจีัดสรร      รวม 45,753,000 บำท 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,000,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ๑ใน๙ จ ำนวน 5,500,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 300,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ                                                                      
ภำษีสุรำ จ ำนวน 2,500,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน  5,500,000 บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 5,500,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 250,000 บำท ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                      
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 17,203,000 บำท 
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
   

รำยได้ทีร่ฐับำลอดุหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป      รวม 50,000,000 บำท    
เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 50,000,000 
บำท ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ                                                                     
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เทศบาลต าบลชะมาย 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ส่วนที ่3 
 
 

เทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2557 
 
 

ประมำณกำรรำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
 
 

ของ 
 
 

 
 

อ ำเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
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รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
 งบกลำง  

-------------------------------- 
รำยจำ่ยงบกลำง ทัง้สิน้  6,398,500.- บำท  

1. งบกลำง ตัง้ไว ้ 6,398,500.-บำท     
 1.1 หมวดงบกลำง ตั้งไว ้5,198,500.-บำท เพ่ือจ่ำย     
  1.1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 994,000.-บำท เพ่ือจ่ำย
สมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลชะมำย อัตรำร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือน              
จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง 
  1.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร ภำรกิจถ่ำยโอนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตั้งไว้ 2,240,000.- บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน กิจกำรสถำนีขนส่งผู้โดยสำรอ ำเภอทุ่งสง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  (เงินรำยได้ 
แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง   

1.1.3 ประเภทเบีย้ยังชพีผูป้ว่ยเอดส์ ตั้งไว้ 60,000.-บำท ตั้งจ่ำยเป็นเงินประเภทเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์จ ำนวน ๑๐ คนๆละ ๕๐๐ บำทต่อเดือน จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) 
งำนงบกลำง 
  1.1.4 ประเภทส ำรองจ่ำย ตั้งไว้  1,444,000.-บำท ตั้งจ่ำยเป็นเงินประเภทส ำรองจ่ำย  
(เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง  
    1.1.5 ประเภทรำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั ตั้งไว้ 410,500.-บำท  เพ่ือจ่ำย 
     1) ค่ำช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 500.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช ำระภำษีบ ำรุง
ท้องที่ในที่ดินของเทศบำลต ำบลชะมำย โดยจ่ำยให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหิน อ ำเภอบำงขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช (เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง   

  2) ทุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกำส ตั้งไว้ 30,000.-บำท            
เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กำรเรียน ชุดนักเรียนและค่ำหนังสือเรียน และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรศึกษำ    
(เงินรำยได ้แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง 

  3) ค่ำ ใช้จ่ ำยเพื่อกำรศึกษำหรือพัฒนำองค์ควำมรู้ของพนักงำน  ตั้ ง ไว้ 
100,000.-  บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ปริญญำโทของผู้บริหำร ผู้ช่วย
ผู้บริหำร เลขำนุกำรผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง  (เงิน
รำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง 

4) เงินสมทบกองทุน สปสช.ตั้งไว้ 250,000. -บำท  เ พ่ือจ่ ำยให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง   

  5) ค่ำบ ำรุงสมำชิกรำยปีสมำคมสันนิบำตเทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช          
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยให้กับสมำคมสันนิบำตเทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นค่ำบ ำรุงสมำชิก
รำยปีสมำคมสันนิบำตเทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช (เงินรำยได ้แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง 
  1.1.6 ประเภทเงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำท ำศพ
พนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยและพนักงำนจ้ำง ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบฯได้ก ำหนดไว้        
(เงินรำยได้ แผนงำนงบกลำง) งำนงบกลำง 

1.2 หมวดบ ำเหนจ็/บ ำนำญ   ตัง้ไว ้  1,200,000.-   บำท  เพ่ือจ่ำย    

26 



 1.2.1เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย  ตั้ ง ไว้ 
1,200,000.-บำท เพ่ือจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยของประมำณ
กำรรำยรับประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕7 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน (เงินรำยได้แผนงำนงบกลำง) งำน
งบกลำง 
   
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
ส ำนักปลดัเทศบำล 
………………………….. 
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ส ำนักปลดัเทศบำล  ทั้งสิน้ 34,139,000 .- บำท 
1.งบบุคลำกร   ตั้งไว้   9,483,500.- บำท       
 1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง )  ตั้งไว้  3,072,000.- บำท เพ่ือจ่ำย   
  1.1.1 ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก ตั้งไว้ 756,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน
นำยกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บำท และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน ต่อคนเดือนละ 16,500 
บำท  จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
  1.1.2 ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  ตั้งไว้  240,000.- 
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรับนำยกเทศมนตรี เดือน
ละ 8,000 บำท และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน ต่อคน เดือนละ 6,000บำท จ ำนวน 12 เดือน       
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
  1.1.3 ประเภทเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก ตั้งไว้  240,000.- บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินค่ำตอบแทนพิเศษ ส ำหรับนำยกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บำท              
และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน ต่อคนเดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  (เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำรทั่วไป       
     1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก/ที่ปรึกษำ ตั้งไว้ 216,000.-บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับเลขำนุกำรผู้บริหำร เดือนละ 10,500บำท และที่ปรึกษำของผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลชะมำย เดือนละ 7,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)งำน
บริหำรทั่วไป   

1.1.5 ประเภทค่ำตอบแทนสมำชิกสภำฯตั้งไว้ 1,620,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ               
ตอบแทนรำยเดือนส ำหรับประธำนสภำฯ เดือนละ 16,500 บำท รองประธำนสภำฯ เดือนละ 13,500 
บำท สมำชิกสภำฯและเลขำนุกำรสภำฯจ ำนวน 10 คน เดือนละ 10,500บำท จ ำนวน 12 เดือน                              
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
 1.2 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) ตั้งไว้ 6,411,500.- บำท เพ่ือจ่ำย   
  1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ตั้งไว้ 3,150,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเดือนพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลชะมำย 
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  ตั้งไว้ 158,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิม

กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ และเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย           
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
  1.2.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้  365,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง ส ำหรับนักบริหำรงำนเทศบำล ระดับ 7-8 โดยให้ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสูงกว่ำอัตรำเงิน
ประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
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  1.2.4 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้  154,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำ
และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)               
งำนบริหำรทั่วไป 

1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้ 26,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
เพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของลูกจ้ำงประจ ำและเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล
ชะมำย จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

1.2.6 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 1,576,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ          
ตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลชะมำย                    
จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป    
  1.2.7 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 980,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
เพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษค่ำภำษำมำลำยู  (พ.ภ.ม.) เงินเพ่ิมพิเศษ
ส ำหรับ            กำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพ่ิมประจ ำต ำแหน่งที่ต้องฝ่ำเป็นอันตรำยเป็นปกติ จ ำนวน 12 
เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

2.งบด ำเนินกำร ตั้งไว้ 17,026,000.- บำท  
หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ  ตั้งไว้ 16,121,000.- บำท   

 2.1 หมวดค่ำตอบแทน  ตั้งไว้ 878,000.- บำท  เพ่ือจ่ำย                                                                    
  2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล  ตั้งไว้  
285,000.-บำท เพ่ือจ่ำย         
   1) ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิัตงิำนดำ้นกำรรกัษำควำมเจบ็ปว่ยนอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร ตั้งไว้ 200,000.-บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรผู้ปฏิบัติงำนในระบบกำรแพทย์       
ฉุกเฉินของฝ่ำยปกครอง ซึ่งให้บริกำรรับส่งผู้ป่วยและผู้บำดเจ็บฉุกเฉิน  งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย                
(เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
         

 
 
 
 

2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของสมำชิก อปพร.(ฝ่ำยปกครอง) ตั้งไว้ 
35,000.-  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกทบทวน อปพร. กำรฝึกทบทวนและกำรซ้อมแผนป้องกัน
ภัยต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ อปพร. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคีทีเกี่ยวข้อง และงำนอ่ืนๆ ของ อปพร. ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล (เงินรำยได้ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
   3) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอำสำสมัคร (ฝ่ำยปกครอง )ตั้งไว้ 30,000.-
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอำสำสมัคร งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (เงิน
รำยได้แผน งำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
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   4) เงินรำงวลัค่ำปรับจรำจร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลค่ำปรับ
จรำจร (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป     
  2.1.2 ประเภทค่ำเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประเภท
เบี้ยประชุมรำยครั้งส ำหรับคณะกรรมกำรสำมัญ คณะกรรมกำรวิสำมัญ และคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำ
สภำเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
  2.1.3 ประเภทคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพ่ือ
จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยและพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลชะมำย และข้ำรำชกำร พนักงำนของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่เทศบำลต ำบลชะมำยมี
หนังสือ     ขอควำมอนุเครำะห์ร่วมปฏิบัติภำรกิจ ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรวำงไว้ (เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำรทั่วไป        
  2.1.4 ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 167,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย ส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป
  2.1.5 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืกำรศึกษำบุตร ตั้ ง ไว้  56,000 .-บำท เ พ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย ส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
  2.1.6 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืค่ำรกัษำพยำบำล ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
รักษำพยำบำลของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยและผู้บริหำรท้องถิ่น (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป          
 2.2 หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 6,331,000.- บำท เพ่ือจ่ำย     
  2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 1,135,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้  200,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำแผน
พับ โปสเตอร์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ วำรสำรประชำสัมพันธ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำหนังสือ คู่มือ แผ่น
พับ ตำมงำนต่ำงๆ ที่จะต้องเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบผ่ำนสื่อต่ำงๆ และอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ (เงิน
รำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำรทั่วไป      
    

 
 
2) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตั้งไว้ 135,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ   

(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
   3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 800,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหรือเข้ำเล่ม
เอกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดพิมพ์/ท ำส ำเนำ หนังสือ ประกำศ ระเบียบ ค่ำจ้ำงเหมำท ำสื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่นกำรจ้ำงเหมำประจ ำรถบรรทุก ค่ำจ้ำงตีเส้นเครื่องหมำยจรำจร ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรประดับตกแต่งอำคำรเนื่องในเทศกำลต่ำงๆ งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและอ่ืนๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่     
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
  2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 670,000.- บำท  
   1) ค่ำรับรอง ตั้งไว้ 50,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต้อนรับบุคคล
และคณะบุคคล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป                                             
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   2) ค่ำพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ ตั้งไว้ 100,000.- บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด
อำคำรต่ำงๆ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป                   
   3) ค่ำใช้จำ่ยในพิธทีำงศำสนำ/รฐัพิธี ตั้งไว้ 520,000.-บำท  เพ่ือจ่ำย 
    (1) กำรจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวำมหำรำช ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพ่ือ       
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวำมหำรำช (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                      
    (2) กำรจัดกิจกรรมวันที่ 12 สิงหำคม ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันที่ 12 สิงหำคม (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                      
       (3) กำรจัดงำนประเพณีชักพระ ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำ        
ใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีชักพระ (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)                  
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                      
    (4) กำรจัดงำนท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญหรืองำนประจ ำปีของท้องถิ่น   
ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญหรืองำนประจ ำปี                                                                                                                            
ของท้องถิ่น (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น              
    (5) งำนประเพณขีองทอ้งถิ่นและงำนรฐัพธิอีื่นๆ ตั้งไว้ 130,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีของท้องถิ่นและงำนรัฐพิธีอ่ืนๆ(เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                   

 
 
 
 
 
   
 

2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ ตั้งไว้ 4,426,000.-บำท เพ่ือจ่ำย        
   1) ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง สส. สว. และกำรเลือกตั้งอ่ืน ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)งำนบริหำรทั่วไป     
   2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร และประกวดกำรแข่งขัน ตั้งไว้
3,146,000.-บำท  เพ่ือจ่ำย         
    (1) ในกำรจัดนิทรรศกำร กิจกรรมและกำรประชุม ตั้งไว้ 50,000.-
บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำร กิจกรรมและกำรประชุมต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลต ำบลชะมำยที่จะต้องด ำเนินกำรและงำนอ่ืนๆ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำร
ทั่วไป    (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำรผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 400,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งและพัฒนำศักยภำพ ชมรม
ผู้สูงอำยุ กำรฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ (เงินรำยได้ 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์)งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์     
    (3) กำรจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 190,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกิจกรรมวันเด็ก (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
    (4) งำนลอยกระทงประจ ำปี ตั้งไว้ 300,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนลอยกระทงประจ ำปี (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น                      
    (5) โครงกำรแจกยิม้อิ่มธรรม ตั้งไว้ 70,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดโครงกำรแจกยิ้มอ่ิมธรรม (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น                      
        (6) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเทศบำลพบประชำชน ตั้งไว้ 300,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรเทศบำลต ำบลชะมำยพบประชำชน ในกำรบริกำรด้ำนส่งเสริมอำชีพ 
กิจกรรมกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง กำรสำธำรณสุข กำรเยี่ยมผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วยโรคเอดส์ กำรเยี่ยม
แม่หลังคลอด (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน                (7) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตั้งไว้ 30,000.-
บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
    (8) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไขปัญหำโรคเอดส์  ตั้งไว้ 10,000.-บำท             
เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)         
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 
(9) ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือ

ตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำน
ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน        
    (10) โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือตั้ง   
เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)                  
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                   
     (11) โครงกำรเข้ำค่ำยเด็กและเยำวชน ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยเด็กและเยำวชนของมัสยิดบำรอกัส  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้ำงให้เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ดีงำมตำมหลักศำสนำ
อิสลำม     (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน                 

(12) โครงกำรอบรมคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชนและประชำชน  ตั้งไว้                    
30,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน และประชำชน (เงินรำยได้ 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์) งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์       
    (13) โครงกำรสำนสัมพันธ์สำยใยครอบครัว ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือ     
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เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสำนสัมพันธ์สำยใยครอบครัว (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)         
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                   
    (14) โครงกำรสง่เสรมิกำรพัฒนำเดก็และเยำวชน ตั้งไว้ 50,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชน กำรจ้ำงเด็กและเยำวชนท ำงำนช่วงปิดภำค
เรียน กำรประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงพ้ืนบ้ำน (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ          
    (15) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ ำต ำบล  ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจ ำต ำบล  (เงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร) งำนส่งเสริมกำรเกษตร    
    (16) โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ม/องค์กรต ำบลชะมำย ตั้ง
ไว้ 50,000.-บำท เพ่ือ ตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ม/องค์กรต ำบลชะ
มำย         (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน    (17) โครงกำรส่งเสริมและฝึกอำชีพให้ประชำชน ตั้งไว้ 150,000.-
บำทเพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและฝึกอำชีพให้ประชำชนในเขตต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   
      

 
 
 
 
 
(18)โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  ตั้งไว้ 

200,000.- บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ ค่ำใช้จ่ำยในค่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ ค่ำ
อุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรับเด็ก ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่นงำนพิธีมอบวุฒิบัตร งำนวันแม่
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนวันพ่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนไหว้ครู กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จะต้องด ำเนินกำร             ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลชะ
มำย จ ำนวน 3 ศูนย์ (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ)      งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  
    (19) โครงกำรปกป้องสถำบันชำติ ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปกป้องสถำบันชำติ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
    (20) โครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  ตั้งไว้ 
50,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ(เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
    (21) โครงกำรเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว้ 700,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน         
    (22) โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล 24 เมษำยน ตั้งไว้ 50,000.-
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บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนวันเทศบำล และงำนประจ ำปี หรืองำนรัฐพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบล
ชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป     
    (23) โครงกำรประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.- บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรประมวลจริยธรรมของ
พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลชะมำย ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนตั้งอยู่บนจริยธรรมและคุณธรรม (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
    (24) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบำลต ำบลชะมำย ตั้งไว้ 186,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน(เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ ประกอบด้วย  
     1. โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ ตั้งไว้ 96,000.- บำท  
     2. โรงเรียนวัดวังหีบ  ตั้งไว้ 40,000.- บำท  
     3. โรงเรียนวัดเขำกลำย ตั้งไว้ 50,000.- บำท   

 
 
 
 
 
 
 
 

3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเยำวชนและประชำชน  ตั้ง ไว้ 
400,000.-  บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเยำวชนและประชำชนทั้งภำยในและ
ภำยนอกเทศบำลที่จะต้องด ำเนินกำรทั้งในระดับอ ำเภอและจังหวัด และค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลชะมำยและกำรแข่งขันกีฬำอ่ืนๆ ที่เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลชะ
มำยจ ำต้องเข้ำร่วมกำรแข่งขัน (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนกีฬำและ
นันทนำกำร      

4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตั้งไว้ 610,000 .- บำท เพ่ือจ่ำย 
    (1 ) ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับสำธำรณภัยต่ำงๆ ตั้งไว้ 250,000.-บำท เพ่ือตั้ง 
เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสำธำรณภัยต่ำงๆ (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย          
    (2) LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือตั้ง
เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำน
บริหำรทั่วไป           
    (3) อบรมและสัมมนำบุคลำกร (ฝ.อ ำนวยกำร) ตั้งไว้ 50,000.-บำท 
เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและสัมมนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลชะมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
    (4) ฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน (ฝ.อ ำนวยกำร) ตั้งไว้ 250,000.-
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน ของผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
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ชะมำย พนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยและพนักงำนจ้ำง ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและเพ่ิม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรบริกำรสำธำรณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตลอดจนบทบำท
อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองและด้ำนกิจกำรสภำ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
   5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ตั้งไว้
150,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำร
ทั่วไป      

6) ค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล  ตั้งไว้  25,000. - บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของ
รำงวัล หรือเงินรำงวัล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป    
   7) ค่ำพวงมำลำ ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลัย  ตั้งไว้  20,000. - 
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลำ ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ  ส ำหรับใช้ในวันส ำคัญต่ำงๆของ
ทุกปี (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
   8) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน ตั้งไว้  25,000.- บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนตำมกฎหมำย กรณีที่ที่เทศบำลต ำบลชะมำยต้องรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
     

 
2.2.4 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง             

รักษำซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติของส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำรทั่วไป         
 2.3 หมวดค่ำวัสดุ  ตั้งไว้  8,912,000.- บำท เพ่ือจ่ำย     
  2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 109,500.- บำท เพ่ือจ่ำย   
   1) ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักปลัดเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 70,000. -
บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ ซอง ธงชำติ สมุด
ต่ำงๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ แบบพิมพ์หรือวัสดุอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติง ำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป     
    2) เก้ำอี้ปุนวม ตั้งไว้ 16,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี ส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
    3) โต๊ะขำพับ ตั้งไว้ 23,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะขำพับ 
เพ่ือใช้ในงำนประเพณีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรทั่วไป) 
งำนบริหำรทั่วไป   

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
  2.3.3 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้  79,500.- บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) วัสดุงำนบำ้นงำนครวัส ำนกัปลดัเทศบำล ตั้งไว้  60,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จะต้องใช้ในส ำนักงำนและอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและต้องด ำเนินกำรในศูนย์
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พัฒนำเด็กเล็ก ของเทศบำลต ำบลชะมำยส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำน
บริหำรทั่วไป     

2) ชุดกำแฟพรอ้มจำนรองแบบแก้วใส ตั้งไว้ 7,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ  
ชุดกำแฟพร้อมจำนรองแบบแก้วใส เพ่ือใช้ในงำนกิจกำรสภำของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
   3) จำนส ำหรับใส่ของว่ำง ตั้งไว้  3,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจ้ำงส ำหรับ          
ใส่ของว่ำงที่ต้องใช้ในงำนกิจกำรสภำของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)               
งำนบริหำรทั่วไป           
   4) กำน้ ำชำแก้วพร้อมไส้กรอง ตั้งไว้ 4,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ             
กำน้ ำชำแก้วพร้อมไส้กรองที่ต้องใช้ในงำนกิจกำรสภำของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
   5) ถังน้ ำดื่มสแตนเลส ตั้งไว้ 5,500. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังน้ ำดื่ม             
สแตนเลสส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 ถัง (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ       

 
 
        

2.3.4 ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม)  ตั้งไว้ 2,176,500.- บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) เป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,728,480.-บำท เพ่ือจ่ำยให้เด็ก
นักเรียนในเขตต ำบลชะมำยตั้งแต่อนุบำล – ป.6 (831 คน x 8 บำท x 260วัน) = 1,728,480.-บำท
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
   2) เป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้  448,000.-บำท เพ่ือจ่ำยให้ศูนย์
พัฒนำ เด็กเล็ก (200 คน x 8 บำท x 280 วัน = 448,000.-บำท) (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ         
  2.3.5  ประเภทค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 4,444,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของเด็กนักเรียนในเขตต ำบลชะ
มำยตั้งแต่อนุบำล – ป.6 ตั้งไว้  3,324,000.-บำท (831 คน x 20บำท x 200วัน = 3,324,000.-
บำท)                (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   
   2) เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,120,000.- บำท
(200 คน x 20บำท x 280 วัน = 1,120,000.-บำท) (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ          
  2.3.6 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้  50,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
เพ่ือน ำไปสร้ำงบ้ำนหรือซ่อมแซมบ้ำนที่อยู่อำศัยให้กับประชำชนผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ และผู้ยำกจน ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0891.4/ว 422 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2550 และกำรปรับปรุงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลชะมำยที่ไม่ใช่กำรต่อเติม ดัดแปลงฯ อำคำรและครุภัณฑ์ งำนอ่ืน ๆตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่
จะต้องด ำเนินกำร  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป                
  2.3.7 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่งและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับยำนพำหนะและขนส่งที่จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำม

36 



ปลอดภัยและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
  2.3.8 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,600,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ ำมันเครื่อง จำระบีและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)         
งำนบริหำรทั่วไป           
  2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ตั้งไว้ 30,000 .- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
ฟิล์มถ่ำยรูป สี พู่กัน แผ่นซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกำรโฆษณำเผยแพร่ (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
  2.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย ตั้งไว้ 50,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
แต่งกำยและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงและค่ำชุดปฏิบัติงำนของบุคลำกรและเครื่องแต่ง
กำยของสมำชิก อปพร. ซึ่งเทศบำลต ำบลชะมำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ (เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนบริหำรทั่วไป       
   

 
 
  
2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬำ ตั้งไว้ 90,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ 

ส ำหรับศูนย์กีฬำหมู่บ้ำน และส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ ที่เทศบำลต ำบลชะมำยจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ (เงินรำยได้ แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร)  งำนกีฬำและ
นันทนำกำร    

2.3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักปลัดเทศบำล เช่น แผ่นกรองแสง กระดำษ
ต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
  2.3.13 ประเภทวัสดุกำรศึกษำ (ศพด.) ตั้งไว้  20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ           
วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลชะมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ ด้ำนอนำมัย           
ด้ำนร่ำงกำยศูนย์เด็กเล็ก เช่น ชั้นวำงของ ชั้นวำงรองเท้ำ บอร์ดส ำหรับแสดงผลงำน เขียนหนังสือส ำหรับ
เด็ก          แบบกลุ่ม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรส ำหรับใช้ในกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน                             
(เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ     
  2.3.14 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้  137,500.- บำท เพ่ือจ่ำย  
    1) วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยในประเภทวัสดุเครื่อง              
ดับเพลิงเพ่ือใช้ในงำนป้องกันบรรเทำและสำธำรณภัย (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน)       
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
   2) ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ตั้งไว้ 97,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังดับเพลิง
แห้ง จ ำนวน 50 ถัง (เงนิรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
  2.3.15 ประเภทวัสดุอื่นๆ  ตั้งไว้ 25,000.- บำท เพ่ือตั้งจ่ำยในประเภทวัสดุอ่ืนๆ        
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้  905,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 
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  2.4.1 ประเภทค่ำไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 550,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำภำย                
ในส ำนักงำนและที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)             
งำนบริหำรทั่วไป 
  2.4.2 ประเภทค่ำน้ ำประปำ ตั้งไว้ 110,000. -บำท เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำใน
ส ำนักงำน และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)                      
งำนบริหำรทั่วไป 

2.4.3 ประเภทค่ำโทรศัพท์ ตั้งไว้ 140,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำ ค่ำบ ำรุงรักษำ           
ค่ำโทรศัพท์ ของเทศบำลต ำบลชะมำย ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง TOT Leased line internet           
เพ่ือใช้ในกำรบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน กำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรจัดหำวัสดุ                     
ด้วยระบบ e-Auction กำรบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-laas และกำรให้บริกำร internet ให้กับประชำชน                         
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  

 
 
 

  2.4.4 ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณีย์   
ดวงตรำไปรษณีย์และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
  2.4.5 ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ในกำรขยำยเครือข่ำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต ค่ำธรรมเนียมกำรติดตั้งและ
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องในกำรติดตั้งโทรศัพท์ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
 

3.งบลงทุน ตั้งไว้  6,462,500.- บำท    
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,242,500.- บำท     

  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้ 224,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 58,500.- บำท เพ่ือจ่ำยในกำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำนเพื่อใช้ในงำนกิจกำรสภำฯ ประกอบด้วย 

   (1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,000.-บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์หน้ำโต๊ะเป็นไม้เคลือบผิวด้วยเมลำมีน  หนำ  25  ม.ม.  มีตู้  2  ลิ้นชักขนำด 120x60x75  
ซม.  พร้อมกุญแจ จ ำนวน  ๑  ตัว (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำร
ทั่วไป      

(2) เก้ำอี้คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี
คอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 58 x ลึก 59 x สูง 92 114 ซม. เก้ำอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับควำมสูง-
ต่ ำด้วยระบบไฮโดรลิก จ ำนวน ๑ ตัว (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำร
ทั่วไป    (3) โต๊ะและเก้ำอี้ท ำงำน ตั้งไว้ 24,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
โต๊ะและเก้ำอ้ีท ำงำน ระดับ ๗-๙ จ ำนวน 3 ชุด รำยละเอียดให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
ของทำงรำชกำรตำมรำยกำรและแบบ ต.๐๑ – ต.๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปำกรโดย
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงิน
รำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
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(4) ตู้ส ำหรับจัดเก็บชุดกำแฟ ตั้งไว้ 4,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
ตู้ส ำหรับจัดเก็บชุดกำแฟ ขนำดมำตรฐำน โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำน
ต้นทุนงบประมำณ เพ่ือใช้ส ำหรับจัดเก็บชุดกำแฟจ ำนวน ๑ ตู้ (งำนกิจกำรสภำฯ)(เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
     (5) ชุดรับแขก ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโซฟำ
รับแขกแบบชุดขนำดใหญ่ซึ่งจะต้องประกอบด้วยที่นั่งไม่น้อยกว่ำ ๔ ที่และจะต้องมีโต๊ะกลำงส ำหรับวำงของ
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ตัวโดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดจ ำนวน ๒ ชุด (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
  

 
 
2) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 35,500.-บำท เพ่ือจ่ำยในกำรจัดหำครุภัณฑ์

เครื่องกรองน้ ำ จ ำนวน 1 ชุด จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด ตำมรำยละเอียดดังนี้     
   - ระบบอุณหภูมิปกติ น้ ำเย็น,น้ ำร้อน ,มีระบบป้องกันกำรเกิดจุลินทรีย์ ด้วย
ระบบน้ ำหมุนเวียนน้ ำในถังผ่ำนหลอด UV มีระบบกำรกรองด้วยบูสเตอร์ปั๊มเพ่ิมแรงดันน้ ำ ไส้กรองพลัส 
เซดิเมนต์ พรี คำร์บอน เมมเบรน อินโนเซนส์ หลอด UV (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำร
ทัว่ไป 

3) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยในกำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำนเพื่อใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย 

(1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ฝ.ปกครอง) ตั้งไว้ 7,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ   
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  หน้ำโต๊ะเป็นไม้เคลือบผิวด้วยเมลำมีนหนำ 25 ม.ม. มีตู้  2 ลิ้นชักขนำด 
120x60x75 ซม. พร้อมกุญแจ จ ำนวน 2 ตัว (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำน
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย      

(2) เก้ำอี้คอมพิวเตอร ์(ฝ.ปกครอง) ตั้งไว้ 3,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 58 x ลึก 59 x สูง 92 114 ซม.เก้ำอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับควำม
สูง – ต่ ำ ด้วยระบบไฮโดรลิก จ ำนวน 2 ตัว (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   4) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 120,000.- บำท เพ่ือจ่ำยในกำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำนเพื่อใช้ในงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย 
    (1) โต๊ะและเก้ำอี้ท ำงำน ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
โต๊ะและเก้ำอ้ีท ำงำน ระดับ 3 – 6 จ ำนวน 5 ชุด (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

    (2) ตู้เหลก็บำนเลื่อน ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก
บำนเลื่อน ขนำดควำมยำวประมำณ 5 ฟุต จ ำนวน 2 ตู้  ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร ( เ งิ น ร ำ ย ไ ด้  แ ผ น ง ำ น
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
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(3) ตู้เอกสำร 15 ลิ้นชัก ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้
เอกสำร ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร จ ำนวน 2 ตู้ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

(4) ตู้เอกสำร 4 ลิ้นชัก ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้
เอกสำร ส ำหรับใช้เก็บเอกสำร จ ำนวน 2 ตู้ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,800,000.-บำท เพ่ือใช้ในกำร
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์(ถังเหลี่ยม) เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนัก
ปลัดเทศบำล ตำมรำยละเอียด         
   - ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 210 แรงม้ำ ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นำที ตอนท้ำยหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ ำ มีปริมำตรควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 8,000 ลิตร มีถังบรรจุน้ ำยำโฟมมีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ ำ ถัง
บรรจุน้ ำยำโฟม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูง มอก. 9001 และ มอก.14001 ในขอบข่ำยกำรออกแบบ
และพัฒนำ กำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อนโดยจัดซื้อนอกเหนือ
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณจ ำนวน 1 คัน  (เงินรำยได้ แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้ 294,500.-บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) ชุดเครื่องเสียงภำคสนำม ตั้งไว้ 82,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุด
เครื่องเสียงภำคสนำม จ ำนวน 1 ชุด จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
  - ล ำโพงซัมเบส 18 นิ้ว 1 คู่ ล ำโพง 15 นิ้ว กลำงแหลม 1 คู่ เพำเวอร์ 1400 W 1 ตัว 
ไมล์สำย 3 ตัว ไมล์ลอยคู่ 1 ชุด มิกซ์เซอร์ 7 ช่อง 1 ตัว ขำไมล์ยำว 2 อัน ขำไมล์ตั้งโต๊ะ 2 อัน สำยล ำโพง 
2 ม้วน สำยแจ๊คพร้อมหัว 1 ชุด ชั้นวำงเครื่องเสียง 1 ตัว เครื่องเล่น ดีวีดี 1 ตัว สำยไมค์ 15 เมตร 3 เส้น           
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป    

2) ชุดไมค์โปรเดี่ยม ตั้งไว้ 33,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดไมค์โปรเดี่ยม 
จ ำนวน 1 ชุด จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
  - แท่นยืนโปรเดี่ยม พร้อมไมค์ มีแอมป์ในตัวสำมำรถใช้กับ USB ได้ (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
   3) เครื่องรบัสง่วทิยชุนิดมือถือ (ฝ.ปกครอง)ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย 
ตัวเครื่องแท่นชำร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสำยำง เหล็กพับ จ ำนวน 5 เครื่อง รำยละเอียดตำมมำตรฐำน
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ครุภัณฑ์ปี 2556   (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  
   4) เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ (ฝ.ปกครอง) ตั้งไว้ 24,000.-บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขำดก ำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง  ไมโครโฟน เสำอำกำศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ 1 เครื่อง รำยละเอียดตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ปี 2556  (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 
 
 
 
 
5) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

กล้องวงจรปิด ซึ่งมีคุณสมบัติรับภำพเป็นชนิดสี CCD มีขนำด ๑/๓ นิ้ว มีควำมละเอียดของภำพในระบบ 
PAL ๕๐๐(H) x ๕๒๘ (V) Pixels มีควำมละเอียดของภำพในแนวนอน ๔๒๐ TVL ใช้ปริมำณแสงสว่ำง
ต่ ำสุดที่ ๐ LUX IR ON อัตรำส่วนสัญญำณภำพต่อสัญญำณรบกวน ( S/N Ratio ) ๕๓ dB กำรปรับ
ควำมเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ ๑/๕๐ ถึง ๑/๑๐๐๐,๐๐๐ S มีเลนส์ขนำด ๓.๖ มีระบบ White Balance มี
ระบบ Gain Control มีระบบ Back Light Compensation มีระบบ Sync. System แบบ Intemal 
เอ้ำท์พุทสัญญำณภำพ ๑.๐ Vp-p มีระบบ Scanning Frequency เป็น H : ๑๕.๗๓๔KHz / ๑๕.๖๒๕KHz, 
V : ๕๙.๙๔KHz / ๕๐Hz แสงอินฟำเรดสำมำรถส่องได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ m มีหลอดอินฟำเรดไม่น้อยกว่ำ 
๑๕ หลอด สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิ –๑๐ องศำ ถึง ๕๐ องศำ ให้กระแสไฟฟ้ำ ๑๒ VDC เครื่องบันทึก 
๔, ๘ และ ๑๖ กล้อง H.๒๖๔ Compression ระบบ True Pentaplex (บันทึก,ถ่ำยโอนข้อมูล,เครื่อข่ำย,
เพลย์แบ็ค,Live)  ระบบบันทึกและแสดงภำพแบบ Real time เคลื่อนไหวเสมือนจริง สนับสนุนโปรแกรม
บันทึกอิสระ สำมำรถตั้งล่วงหน้ำในแต่ละกล้อง/เวลำระบบเพลย์แบ็คแบบ PiP view แสดงภำพสดและภำพ
ย้อนหลังในจอเดียวกัน ๓ USB Ports ส ำหรับ USB Drive} External HDD, External DVD USB Mouse  
สนับสนุนบรำวเซอร์ Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, CMS Pro ระบบ
ค้นหำข้อมูลแบบก ำหนดเหตุกำรณ์, พำโนรำมำ,ระบุเวลำ ระบบซูมภำพสดแบบดิจิตอล ๘ เท่ำ (FK-
AT๘๒๐, FK-AT ๑๖๔๐) ระบบ Dual Monitor BNC/DVI พร้อมกันพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน ๓ ชุด (เงิน
รำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) บริหำรงำนทั่วไป 
   6) เครื่องบันทึกเสียง ตั้งไว้ 5,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง      
บันทึกเสียงเพ่ือใช้ในงำนธุรกำร จ ำนวน 1 เครื่อง 4 GB รองรับไฟล์ MP3/AAC/WMA/WAV ระดับเสียง
กำรเล่นที่ดังขึ้น Direct USB เลื่อนจัดเก็บ และชำร์จ จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 22,000.- บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
กล้องถ่ำยภำพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  เป็นกล้องคอมแพคควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ล้ำนพิกเซล หน้ำจอ
LCD มีระบบแฟลชในตัวสำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำร
เปลี่ยน สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมมีกระเป๋ำบรรจุกล้อง จ ำนวน๑
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ชุด (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
   2) เครื่องรับโทรทัศน์ ตั้งไว้ 12,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องรับ
โทรทัศน์ จ ำนวน 2 เครื่อง เพ่ือซื้อให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินรำยได้  แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  
   
 
 
 
 
 

3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 17,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถัง
ต้มน้ ำไฟฟ้ำขนำดควำมจุ 21 ลิตร เป็นถังต้มน้ ำร้อนไฟฟ้ำสแตนเลส ที่จะต้องใช้ในงำนกิจกำรสภำเทศบำล
ต ำบลชะมำยโดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด จ ำนวน 1 ถัง  (งำนกิจกำรสภำฯ) (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป)           งำนบริหำรทั่วไป 
  3.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 207,500.-บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) ชุดเครือ่งแตง่กำยของพนกังำนดบัเพลงิ ตั้งไว้ 57,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกำยของพนักงำนดับเพลิง เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(เงินรำยได้ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
   2) สำยส่งน้ ำดับเพลิง ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสำยส่งน้ ำ                       
ดับเพลิง จ ำนวน 10 เส้น พร้อมข้อต่อขนำดยำว เส้นละ 20 เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.5 นิ้ว (เงินรำยได้ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
  3.1.7 ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 177,500.-บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 47,000.-บำท เพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงำนกิจกำรสภำฯ ส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย    
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ส ำหรับงำนประมวลผล (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) ตั้งไว้ 2๗,000.-บำท รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ ดังนี้  
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อย  กว่ำ 2.5 GHz และมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB 
จ ำนวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 
GB  - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 
1 หน่วย            
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย       
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ1 ช่อง 
 - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 
18 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
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(2) เครือ่งพิมพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ส ีแบบ Network  ตั้งไว ้

18,000.- บำท  รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ  ดังนี้      
   - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ600x600 dpi 
             - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
             - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
             - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB 
             - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
             - มี Interface ไม่น้อยกว่ำ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
             - มีช่องเชื่อมต่อEthernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
             - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 
250 แผ่น  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป     
         (3) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำขนำด 750VA ตัง้ไว ้2,000.-บำท รำยละเอียด
คุณสมบัติลักษณะเฉพำะ  ดังนี้         
  - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA      
  - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)        
งำนบริหำรทั่วไป                                                                                                                
   2) ครภุณัฑเ์ครื่องคอมพวิเตอร์ ตั้งไว ้73,000.- บำท เพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย 
    (1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์(ฝ.ปกครอง) ตัง้ไว ้32,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำพ้ืนฐำนของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส ำนักปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
    (2) เครือ่งพิมพช์นดิเลเซอร ์(ฝ.ปกครอง) ตัง้ไว ้18,000.- บำท เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำพ้ืนฐำนของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส ำนัก
ปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
    (3) เครือ่งพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ี(ฝ.ปกครอง)   
ตั้งไว ้23,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำพ้ืนฐำน 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส ำนัก
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ปลัดเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
    

 
 
 
 
 

3) ครภุณัฑเ์ครื่องคอมพวิเตอร์ ตั้งไว ้ 57,500.- บำท เพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงำนธุรกำร ส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย    
    (1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ ตั้งไว ้32,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ ดังนี้   
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core)และมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ3.0GHz และมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 8 MB จ ำนวน 1 
หน่วย    

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 
GB  

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Ram)ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB จ ำนวน 

1 หน่วย           
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำจ ำนวน 1 หน่วย        
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Contrast Radio ไม่น้อยกว่ำ 6000:1 และมีขนำดไม่น้อย

กว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป   
    (2) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ตัง้ไว ้2,500.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
ส ำรองไฟ จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะดังนี้     
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA      
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที่ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำร
ทั่วไป    (3) เครือ่งพิมพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ีตั้งไว ้
23,000.- บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป  
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีควำมสำมำรถเป็น printer , Copier,Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED       
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB     
 - มี interface อย่ำงน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX  
 - มีควำมละเอียดกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi      
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที    
 - สมำรถสแกนเอกสำร ขนำด  A4 (ขำวด ำ และสี) ได้     
 - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi    
 - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)      
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ      
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 - สำมำรถท ำเสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ      
 - สำมำรถย่อยหรือขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์      
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 

  
 

3.1.8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 500,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป      
 3.2 หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้  1,220,000.- บำท เพื่อจ่ำย   
  3.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลชะมำย ตั้งไว้ 970,000 .
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป         
  3.2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลชะมำย ตั้งไว้ 
250,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลชะมำย         
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
4. งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้   667,000.- บำท   

4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  667,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
  4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 25,000.-บำท เพ่ือจ่ำย
ให้กับโครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 

4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ตั้งไว้  112,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) โครงกำรขับเคลื่อนสมัชชำหมู่บ้ำน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด    
อ ำเภอทุ่งสง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตั้งไว้ 40,000.- บำท เพ่ือจ่ำยให้กับโครงกำรขับเคลื่อน
สมัชชำหมู่บ้ำน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดอ ำเภอทุ่งสง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557                                    
(เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  
   2) โครงกำรงำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุประจ ำปี2557 ตั้งไว้ 5,000.- 
บำท เพ่ือจ่ำยให้กับโครงกำรงำนประเพณีมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุประจ ำปี 2557 (เงินรำยได้ แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น     
   3) โครงกำรจัดงำนประเพณีเดือนสิบ ประจ ำปี 2557 ตั้งไว้ 15,000.-บำท  
เพ่ือจ่ำยให้กับโครงกำรจัดงำนประเพณีเดือนสิบ ประจ ำปี 2557 (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น      
   4) โครงกำรจัดงำนเทศกำลประเพณีชักพระ อ ำเภอทุ่งสง ประจ ำปี 2557          
ตั้งไว้ 25,000.- บำท เพ่ือจ่ำยให้โครงกำรจัดงำนเทศกำลประเพณีชักพระ อ ำเภอทุ่งสง ประจ ำปี 2557         
(เงินรำยได ้แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น    
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5) โครงกำรจดังำนรฐัพิธี ประจ ำปี 2557 ตั้งไว้ 7,000.-บำท เพ่ือตั้งจ่ำยให้จัด
งำนโครงกำรรัฐพิธี ประจ ำปี 2557 (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร) งำน
ศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น          
   6) โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำมุ่งสู่ประชำคม
อำเซียน ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพ่ือตั้งจ่ำยให้โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ
มุ่งสู่ประชำคมอำเซียน (เงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
  4.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้  210,000.-บำท  เพ่ือจ่ำย  
   1) โครงกำรกลุ่มแพทย์แผนไทยประจ ำปี 2557 ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือตั้ง
จ่ำยให้โครงกำรกลุ่มแพทย์แผนไทยประจ ำปี 2557 (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)                 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน       
   2) โครงกำรส่งเสริมกำรมีรำยได้ของกลุ่มพัฒนำสตรีเทศบำลต ำบลชะมำย                
ตั้งไว้  50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยให้โครงกำรส่งเสริมกำรมีรำยได้ของกลุ่มพัฒนำสตรีเทศบำลต ำบลชะมำย            
(เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  
   3) โครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบกำรเกษตร  ตั้งไว้ 
50,000. -บำท เพ่ือจ่ำยให้กับโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบกำรเกษตร                   
ของกลุ่มเครื่องจักรกลรถแทรกเตอร์ (เงินรำยได้ แผนงำนกำรเกษตร) งำนส่งเสริมกำรเกษตร  
   4) โครงกำรงำนประเพณีทิ้งกระจำด(วันสำรทจีน)ประจ ำปี 2557 ตั้งไว้ 
50,000.-บำทเพ่ือจ่ำยให้โครงกำรงำนประเพณีทิ้งกระจำด(วันสำรทจีน) ประจ ำปี  2557 (เงินรำยได้ 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น    
   5) โครงกำรฝกึอำชพีนวดแผนไทยคนพกิำรและคนตำบอด ตั้งไว้ 30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ำยให้กับสมำคมคนตำบอดอ ำเภอทุ่งสง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำอำชีพของคนพิกำร เช่นกำร
นวดแผนไทย กำรสอนเดินไม้เท้ำขำว สอนอักษรเบรลส์ และอำชีพอ่ืนๆ (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน     
  4.1.4 ประเภทเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้ 320,000.-บำท  
   1) โครงกำรถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้ ำประจ ำปี 2557 ตั้งไว้ 20,000.-
บำท เพ่ือจ่ำยให้กับโครงกำรถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้ ำประจ ำปี2557 (เงินรำยได้ แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น     
   2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต ำบลชะมำย  ตั้งไว้ 
300,000.- บำท เพ่ือจ่ำยให้กับคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต ำบลชะมำย เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม        
และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรีในชุมชน (เงินรำยได้ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน)                 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
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5.งบรำยจ่ำยอื่น   ตั้งไว้ 500,000.- บำท        
 5.1 ประเภทรำยจ่ำยอื่น ตั้งไว้ 500,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะมำย ในกำรติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรข้อมูล (งำนทะเบียน
รำษฎร) และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักทะเบียนท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
จัดตั้งส ำนักทะเบียนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติตำมทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป 
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 เทศบำลต ำบลชะมำย  
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
กองคลงั  

…………………. 
กองคลงั     ตัง้ไว ้4,396,000.- บำท 

1. งบบุคลำกร ตั้งไว ้ 2,664,500.-   บำท 
1.1 หมวดเงนิเดือน (ฝำ่ยประจ ำ)   ตัง้ไว ้  2,664,500.-  บำท เพ่ือจ่ำย 

  1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ตั้ง ไว้  1,320,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ในกองคลังจ ำนวน 7 ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ,นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
จ ำนวน 1 อัตรำ,  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 2 อัตรำ,เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน 1 
อัตรำ,เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  จ ำนวน 1 อัตรำ,จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำน
บริหำรงำนคลัง 
  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนเทศบำล  ตั้งไว้ 98,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเพ่ิมต่ำงๆและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)     
งำนบริหำรงำนคลัง 
  1.1.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้ 34,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง ให้กับพนักงำนเทศบำล ในกองคลัง จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำน
บริหำรงำนคลัง 
  1.1.4 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำตั้งไว้ 190,000.-บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำ ให้กับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ คือเจ้ำพนักงำน
จัดเก็บรำยได ้จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งไว้ 3,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิม      
ค่ำครองชีพชั่วครำว ให้กับลูกจ้ำงประจ ำในกองคลัง  จ ำนวน  1  อัตรำ  คือ  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
จ ำนวน  12  เดือน  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  1.1.6 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ตั้ ง ไ ว้  700,000.-บ ำ ท เ พ่ื อ จ่ ำ ย เ ป็ น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ในกองคลัง  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  2  อัตรำ  
ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้  จ ำนวน 2 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  จ ำนวน 2 อัตรำ  
จ ำนวน  12  เดือน      (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 319,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
เพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวในกองคลัง  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ   ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  2  อัตร ำ
ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้  จ ำนวน  2  อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ จ ำนวน  2  อัตรำ  
จ ำนวน  12  เดือน  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
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2.งบด ำเนินกำร  ตั้งไว้ 1,691,500.- บำท     
หมวดคำ่ตอบแทน คำ่ใชส้อย และคำ่วสัด ุ ตัง้ไว ้1,551,500 .- บำท 
 2.1. หมวดคำ่ตอบแทน   ตัง้ไว ้ 892,000.- บำท  เพ่ือจ่ำย 

 2.1.1 ประเภทคำ่ตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล (ตรวจกำรจ้ำง)   
ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงในกำรตรวจงำนจ้ำงตำมเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ตำมโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม และโครงกำรเบิกตัดปี ในกองคลัง   
(เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

 2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง
ในกองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

 2.1.3 ประเภทเงนิคำ่เชำ่บำ้น ตั้งไว้ 72,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำน
เทศบำลในกองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

2.1.4 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร  ตัง้ไว ้40,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำในกองคลัง  (เงินรำยได้ แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป)   งำน
บริหำรงำนคลัง           
 2.1.5 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืคำ่รกัษำพยำบำล ตัง้ไว้ 700,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำน
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำในกองคลัง (เงินรำยได้ แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป)               งำนบริหำรงำนคลงั 

2.2 หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 470,000.-  บำท เพ่ือจ่ำย 
  2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 120,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บเล่มหรือเข้ำเล่ม
เอกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดพิมพ์ ท ำส ำเนำ หนังสือ ประกำศ ระเบียบ แบบกำรก่อสร้ำง และค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำสื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์และอ่ืนๆ (เงินรำยได้  ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   2) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ตั้งไว้40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระภำษีต่ำงๆ และป้ำยแผ่นพับประชำสัมพันธ์ งำนกองคลัง       
(เงินรำยได้  ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   3) ค่ำติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค  ตั้งไว้ 30,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบ
เน็ตเวิร์ค ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส ำนักงำนที่ยังไม่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในงำนด้ำนกำรเงิน     
และบัญชี กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บรำยได้ งำนพัสดุในกองคลัง (เงินรำยได้ ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)                  
งำนบริหำรงำนคลัง 
 2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้  20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยใน
กำรรับรอง หรือเลี้ยงรับรองของเทศบำล และค่ำน้ ำดื่ม  และกำแฟ  ในกำรต้อนรับ  ผู้มำติดต่อรำชกำร ใน
กองคลัง  (เงินรำยได้ ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
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2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ  ตั้งไว้  300,000.-  บำท  เพ่ือจ่ำย 
   1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 50,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือ
ฝึกอบรมสัมมนำของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงในกองคลัง (เงินรำยได้  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000.- 
บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในกองคลัง                  
(เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

 2.2.4 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตั้ ง ไ ว้  3 0,000.-บ ำ ท เ พ่ื อ จ่ ำ ย เ ป็ น ค่ ำ
บ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ในกองคลัง(เงินรำยได้แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) 
งำนบริหำรงำนคลัง 

2.3 หมวดคำ่วสัดุ  ตั้งไว ้  189,500.- บำท 
  2.3.1 ประเภทวสัดสุ ำนักงำน  ตั้งไว ้ 114,500.- บำท   เพ่ือจ่ำย 
   1) วัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้
ในกำรปฏิบัติงำนกองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   2) ตู้เหล็กบำนเลื่อน  ตั้งไว้ 8,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กขนำด
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต   จ ำนวน  2  ตู้  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
มำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร กองคลัง  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำน
บริหำรงำนคลัง 
   3)ตู้ เก็บแบบฟอร์มขนำด 15 ลิ้นชัก ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจัดซื้อตู้ เก็บ      
แบบฟอร์ม ขนำด 15 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
มำตรฐำน  งบประมำณส ำนักงบประมำณเพ่ือให้เหมำะกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำม
แข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำนเป็นรำคำท้องตลำด ใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี  งำนจัดเก็บรำยได้  
งำนพัสดุในกองคลัง (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   4)  โต๊ะเขียนแบบดรำฟไฟ ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ โต๊ะเขียน
แบบ ดรำฟไฟ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 37X47X31 นิ้ว โครงเหล็กปรับระดับสูงต่ ำได้ จ ำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อ
นอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณส ำนักงบประมำณ  เพ่ือให้เหมำะสมกับ
พ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำนเป็นรำคำท้องตลำด เพ่ือใช้ในงำนแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   5)  โต๊ะอเนกประสงค์  ตั้ ง ไว้  5,000. -บำท เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ อโต๊ะ
อเนกประสงค์ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 72X30X29 นิ้ว โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม พ้ืนโต๊ะปูโฟเมก้ำ จ ำนวน 2 ตัว 
โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณส ำนักงบประมำณ  เพ่ือให้
เหมำะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำนในรำคำท้องตลำด  เพ่ือใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
งำนบริหำรงำนคลัง 
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   6) โต๊ะท ำงำน ระดับ 3 – 6 พร้อมเก้ำอี้ ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อโต๊ะท ำงำน ระดับ 3 – 6 พร้อมเก้ำอ้ีทำงรำชกำร  จ ำนวน 2 ชุด รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ส ำนักของครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณส ำนักงบประมำณ  เพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่
ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำนในรำคำท้องตลำด  ในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและ
บัญชี กองคลัง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   7) โต๊ะท ำงำนระดับ 1–2 พร้อมเก้ำอี้ตั้งไว้ 9,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ   
โต๊ะท ำงำนและเก้ำอ้ีท ำงำน ระดับ 1- 2 จ ำนวน 2 ชุด รำยละเอียดให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนครุภัณฑ์
ส ำนักงำนของทำงรำชกำร โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนต้นทุน
งบประมำณ กองคลัง  (เงินรำยได้    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   8) เก้ำอี้ส ำนักงำน ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 
จ ำนวน 3 ตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 56W X 54D X 80-92H cm บุด้วยหนังเทียมเกรดเอ ปรับระดับสูง-ต่ ำ 
มีพนักพิง ขำเก้ำอ้ีเหล็ก 5 แฉกพร้อมลูกล้อ มีที่พักเท้ำ  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ เพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำม
แข็งแรงทนทำนสมกำรใช้งำนเป็นรำคำท้องตลำด ใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรพัย์สิน   กองคลัง  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

9) เก้ำอี้ต้อนรับ ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 
จ ำนวน 3 ตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำเบำะ 34 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่ำ 49 ซ.ม. ปรับขึ้นลงได้ โดยจัดซื้อนอกเหนือ
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ เพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้อง
ปฏิบัติงำนและต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำนสมกำรใช้งำนเป็นรำคำท้องตลำด ใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำร
จัดเก็บภำษี กองคลัง        (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
   10) เก้ำอี้เขียนแบบ ตั้งไว้ 2,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีเขียนแบบ มี
ล้อเลื่อนปรับสูงต่ ำได้ จ ำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำน    
ต้นทุนงบประมำณ เพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำนต่อ
กำรใช้งำนเป็นรำคำท้องตลำด ใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง                 
(เงินรำยได ้แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  2.3.2 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยำงนอก,ยำงใน,สำยไมล์,เพลำ,ตลับลูกปืน,น้ ำมันเบรก,อำน
จักรยำน,หัวเทียน,ไขควง,นอตและสกรูและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกับยำนพำหนะและขนส่ง 
ที่จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ กองคลัง (เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  2.3.3 ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ตั้งไว้ 25,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ 

- กระดำษเขียนโปรสเตอร์    - พู่กันและสี 
- ฟิลม์      - ภำพถ่ำยดำวเทียม 
- เมมโมรีกำร์ด     - เลนส์ซูม 
- ฟิล์มสไลด์      - เครื่องกรอเทป 
- กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์   - ขำตั้งเขียนภำพ 
- รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำก กำรล้ำง อัด ขยำย   - ขำตั้งกล้อง 
- แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) 
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- กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป   ฯลฯ 
เพ่ือใช้ ในกองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 

  2.3. 4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และวัสดุที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ  ดังนี้ 

-  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk.Removable Disk,Compact 
Disc.Digital                                        Video Disk Flash Drive 

 -   เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape )  
 -  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
 -  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 -  แผ่นกรองแสง 
 -  กระดำษต่อเนื่อง 
 -  สำยเคเบิล 
 -  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
 -  เมนบอร์ด (Main Board) 
 -  เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
 -  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
 -  เมำส์ (Mouse) 
 -   พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
 -  เครื่องกระจำยสัญญำณ (HubX 
 -  แผ่นวงจรอิเล็กทรองนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card Lan Card.Anti virus 
Card.Sound   Card) เป็นต้น 

-  เครื่องอ่ำนแปละบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
-  เครื่องอ่ำนข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000.-บำท  ฯลฯ 
-  เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน กองคลัง(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)งำนบริหำรงำน

คลัง  
 2.4 หมวดคำ่สำธำรณปูโภค  ตั้งไว ้ 140,000.- บำท   เพื่อจำ่ย 
  2.4.1 ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์  ตั้งไว้  40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่ง
ไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (G F M I S) ในกองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
  2.4.2ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสัญญำณ ในกำรบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
(LAASX) ในกองคลัง (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง 
 

3.งบลงทนุ   ตั้งไว ้ 40,000.-  บำท     
 3.1 หมวดคำ่ครภุณัฑ์   ตัง้ไว ้ 40,000.-  บำท  เพ่ือจ่ำย     
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสำร (มอก.)  ขนำด  2  บำน  จ ำนวน  3  ตู้  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
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ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณส ำนักงบประมำณ  เพ่ือให้เหมำะกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องปฏิบัติงำนและต้องกำร
ควำมแข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำนเป็นรำคำท้องตลำด  เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี งำน
จัดเก็บรำยได้ งำนพัสดุ กองคลัง  (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรงำนคลัง  
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เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

…………………. 
กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม ตั้งไว ้11,954,000.- บำท 

1. งบบุคลำกร ตั้งไว้ 5,520,000.-บำท  
 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ตั้งไว้ 5,520,000.-บำท เพื่อจ่ำย 

 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ตั้ ง ไ ว้  500, 000. -บ ำ ท  เ พ่ื อ จ่ ำ ย เ ป็ น
เงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำลประจ ำปี ในต ำแหน่งต่ำงๆ
ตำมกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล ๓ ปี กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  ๑๒  เดือน      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7 จ ำนวน 1 อัตรำ (17,560 x 12=210,720) 
ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไป  6 จ ำนวน 1  อัตรำ (16,570 x 12=198,840) 
ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ (6,790 x 12 = 81,480) 
  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล  ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย ในต ำแหน่งต่ำงๆตำมกรอบอัตรำก ำลัง
พนักงำนเทศบำล ๓ ปี กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

 1.1.3 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 3,050 ,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนประจ ำปีส ำหรับพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์  
คนงำนประจ ำรถขยะ และพนักงำนจ้ำงตำมกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำง ๔ ปี กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร(ตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1  อัตรำ  (6,400 x 12 = 76,800) 
ต ำ แ ห น่ ง พ นั ก ง ำ น ขั บ ร ถ ย น ต์ ร ถ ข ย ะ ( ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ ) จ ำ น ว น  3 อั ต ร ำ 
(87,960 ,93,480,93,480=274,920) 
ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 42 อัตรำ (5,340 x 12 x 42 = 2,691,360) 

 1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 1,920,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิมต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนจ้ำง จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้  แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

 

2.งบด ำเนินกำร   ตั้งไว้ 5,572,500.-บำท 
หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ  ตั้งไว้ 5,567,500.- บำท 
 2.1 หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้ 483,500.-บำท เพ่ือจ่ำย 
  2.1.1 ประเภทคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 40๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยและพนักงำนจ้ำง
ของ เทศบำลต ำบลชะมำย และข้ำรำชกำร พนักงำนของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่เทศบำลต ำบลชะมำยมีหนังสือ



ขอควำมอนุเครำะห์ร่วมปฏิบัติภำรกิจ ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรวำงไว้ (เงินรำยได้ แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.1.2 ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ ๒๓,5๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำยกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๑๒ เดือน (เงินรำยได้ แผนงำน
สำธำรณสุข)   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.1.3 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร ตั้งไว้ 10,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียนส ำหรับบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข)   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
รักษำพยำบำลของพนักงำนเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 2.2 หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 4,480,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 
  2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 4,320,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย  พนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลชะมำย และค่ำธรรมเนียมหรือค่ำลงทะเบียนอ่ืนๆ ที่เทศบำลต ำบลชะมำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

2) ค่ำวำรสำร ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหนังสือ วำรสำร 
หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 

3) ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำแผ่นพับ 
โปสเตอร์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ วำรสำรประชำสัมพันธ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ 
งำนต่ำง ๆ ที่จะต้องเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบและอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  (เงินรำยได้  แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ ๔,๒๖๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำย 
             (๑) ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหรือ
เข้ำเล่มเอกสำร  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดพิมพ์/ท ำส ำเนำ หนังสือ ประกำศ ระเบียบ ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆของ
เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

            (๒) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ ๔,๒๔๐,๐๐๐.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
เหมำ พ่นสำรเคมี  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฝังกลบก ำจัดขยะมูลฝอย กำรเก็บกวำดขยะและรักษำควำมสะอำด 
กำรขุดลอกบ ำรุงรักษำคูระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ ล ำเหมือง คลองสำธำรณะประโยชน์  และอ่ืนๆตำมอ ำนำจ
หน้ำที่       (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ ตั้งไว้ 90,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
   1) โครงกำรสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มชมุชน ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 
   2) โครงกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งไว้ 30,000.- 
บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำ
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เผยแพร่  ค่ำวัสดุที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (เงินรำยได้
แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
   3) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำที่พักและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของพนักงำนเทศบำลต ำบล
ชะมำย  พนักงำนจ้ำง  หรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำร (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   

2.2.3 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตั้ ง ไว้  70,000. -บำท เ พ่ือจ่ ำย เป็นค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและอยู่ในควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 2.3 หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้  604,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 

 2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 64,000.- บำท เพ่ือจ่ำย 
1) วัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำย เป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ส ำนักงำน 

เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ ลวดเย็บกระดำษ ซอง ธง สมุดต่ำงๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ 
แบบพิมพ์และวัสดุอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

  2) เก้ำอี้พลำสติก ตั้งไว้ 44,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก  
จ ำนวน 200 ตัว ไว้ในงำนประชำคมของเทศบำลและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ (เงินรำยได้ แผนงำน
สำธำรณสุข)      งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.3.2 ประเภทวสัดงุำนบำ้นงำนครวั ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัวที่จะต้องใช้ในงำนรักษำควำมสะอำดและอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (เงินรำยได้ แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข       
  2.3.3 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับยำนพำหนะและขนส่งที่จะต้องด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
  2.3.4 ประเภทวสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์กำรแพทย์เช่นโรคพิษสุนัขบ้ำยำรักษำโรคและยำถ่ำยพยำธิโค-กระบือและหรือโรค
อ่ืนๆ ยำคุมก ำเนิดสุนัขและแมว สำรเคมีก ำจัดแมลงวันและยุง  สำรส้มและเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ (เงินรำยได้  
แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข      
  2.3.5 ประเภทวสัดเุครือ่งแตง่กำย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องแต่ง
กำยและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง ซึ่งเทศบำลต ำบลชะมำย
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข  

 2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๑๐ ,๐๐๐ .-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์  
แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

2.3.7 ประเภทวัสดุอื่นๆ (ถังขยะ) ตั้งไว้ 250,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะ
พลำสติกมีช่องทิ้งท่ีฝำด้ำนบน ที่จับด้ำนบนเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลำสติก ปำกกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 46 x 46 ซ.ม. 

55 



ควำมกว้ำงของก้นถังไม่น้อยกว่ำ 35 x 35 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่ำ 100 ซ.ม.ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 4 ม.ม.
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 105 ลิตร จ ำนวน 200 ใบ (เงินรำยได ้แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 
 2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 
  2.4.1 ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ 
ดวงตรำไปรษณีย์ และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 

3.งบลงทุน  ตั้งไว้ 711,500.-บำท  
 3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้  711,500.-บำท เพ่ือจ่ำย   
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้ 8,000.-บำท เพ่ือจ่ำย   

  1) โต๊ะและเก้ำอี้ท ำงำน ตั้งไว้ 4,5๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะและเก้ำอ้ี
ท ำงำน ระดับ ๑-๒ จ ำนวน ๑ ชุด รำยละเอียดให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำนของทำง
รำชกำรตำมรำยกำรและแบบ ต.๐๑-ต.๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปำกร โดยจัดซื้อ
นอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ (เงินรำยได้  แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

2) ตู้เหล็กบำนเลื่อน  ตั้งไว้  ๓,๕๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำน
เลื่อน ขนำดควำมยำวประมำณ ๔ ฟุต  จ ำนวน ๑ ตู้ โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
มำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร (เงินรำยได้  แผนงำนสำธำรณสุข)  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

3.1.2ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 88,500.-บำท เพ่ือจ่ำย 
1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตั้งไว้  70,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลัก (๔ Core) และมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ ๓.๐ GHz และมีควำมเร็วหน่วยควำมจ ำ หรือมี HTT ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๖๖ 
MHz  จ ำนวน ๑ หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อย
กว่ำ ๑ GB มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด  DDR๓ หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑.๕ TB จ ำนวน ๑ หน่วย มี DVD-RW 
หรือดีกว่ำจ ำนวน ๑ หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑ ช่อง มีจอภำพแบบLED มี Contrst Ratio ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐:๑  และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๘ นิ้ว  
จ ำนวนหน่วยมีช่องต่อ USB ๖ Ports มีระบบ Lan Realtek RTL ๘๑๑๒L ติดตั้งซอฟแวร์ระบบปฏิบัติกำร
พร้อมใช้งำน เครื่องส ำรองไฟขนำด ๘๕๐ VA ๓๐๐ w  พร้อมโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์และเก้ำอ้ีส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ชุด (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 
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2) เครื่องพิมพ์   ตั้งไว้  ๑๘,๕๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ที่มีควำมละเอียด ๙๖๐๐x๖๐๐จุด/นิ้ว พิมพ์สี ๔.๘ นิ้ว/นำที ควำมละเอียดสูงสุดในกำรพิมพ์ ๔๘๐๐ x 
๑๒๐๐ dpi(max)resolution ควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ ๖.๓ นิ้ว/นำที สี ๑.๖ นิ้ว/นำที พร้อม
ติดตั้งแท็งก์หมึก จ ำนวน 1 เครื่อง (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

 3.1.3 ประเภทครภุณัฑอ์ื่นๆ เต็นท์ชนิดโค้งพร้อมผ้ำใบคลุม ตั้งไว้ 265,000.-บำท เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเต็นท์ชนิดโค้งพร้อมผ้ำใบคลุม ขนำด 5 x 9 เมตร จ ำนวน 10 หลัง (เงินรำยได้ แผนงำน
สำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

  3.1.4  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 350,๐๐0.-บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงโครงสร้ำงครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง และอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

   
 

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้  150,000.-บำท    
 4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 

 4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ตั้งไว้ 15๐,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของอำสำสมัครสำธำรณสุข
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑-๘  ในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรสำธำรณสุข  กำรฝึกอบรม ทัศนะศึกษำดูงำน กำรจัด
กิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ของ อสม. (เงินรำยได้ แผนงำนสำธำรณสุข) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 
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เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
กองวชิำกำรและแผนงำน 

…………………. 
กองวชิำกำรและแผนงำน  ตัง้ไว ้ 3,537,500.- บำท 

1. งบบุคลำกร ตั้งไว้  2,421,000.- บำท     
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ตั้งไว้ 2,421,000.-บำท    

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ตั้งไว้ 1,413,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเงินเดือน 
ต ำแหน่ง ผอ.กอง 1 ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง หน.ฝ่ำย 2 ต ำแหน่ง จนท.วิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง นิติกร 1 ต ำแหน่ง และต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 ต ำแหน่ง จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน ตั้งไว้ 23,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิม
กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ และเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน
เทศบำลต ำบลชะมำยตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  1.1.3 ประเภทเงินประจ ำต ำแหนง่ ตัง้ไว ้84,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่งกองวิชำกำรและแผนงำนเทศบำลต ำบลชะมำย จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป)  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 515,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ 385,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น           
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 เดือน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)                      
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
    

2.งบด ำเนินกำร   ตั้งไว้ 884,500.- บำท     
หมวดคำ่ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 884,500.- บำท     

2.1 หมวดค่ำตอบแทน  ตั้งไว้ 294,500.- บำท เพ่ือจ่ำย   
  2.1.1 ประเภทคำ่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล ตั้งไว้ 
10,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล กองวิชำกำรและ
แผนงำนเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 10,000 . -บ ำ ท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำล
ต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  2.1.3 ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 71,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
พนักงำนกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  ง ำ น
วำงแผนสถิติและวิชำกำร   
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  2.1.4 ประเภทเงนิชว่ยเหลอืกำรศึกษำบุตร ตั้ ง ไ ว้  3 ,500 . -บำท เ พ่ือจ่ ำย เป็น เ งิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ตั้งไว้ 200,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนกองวิชำกำรและแผนงำนเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้                
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร    
 2.2 หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 450,000.-บำท เพ่ือจ่ำย   
  2.2.1 ประเภทรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 230,000.-บำท 
   1) ค่ำถ่ำยเอกสำรและเย็บหนังสือ เข้ำปก แผนพัฒนำสำมปี แผนด ำเนินงำน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตั้งไว้  30,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปก
หนังสือ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
   2) ค่ำโฆษณำเผยแพร่กำรท ำกิจกรรมในกำรจัดท ำแผนฯ ตั้งไว้ 50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำเผยแพร่กำรท ำกิจกรรมในกำรจัดท ำแผนฯ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)                
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
   3) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
ของกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร  
   4) ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  ง ำ น ว ำ ง แ ผ น ส ถิ ติ แ ล ะ
วิชำกำร  2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือ
จ่ำย 
เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำตรวจเยี่ยม ศึกษำดูงำน นิเทศงำนหรืองำนอ่ืนๆ  
(รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ 
ตั้งไว้ 170,000.- บำท เพ่ือจ่ำย  
   1) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือใช้ในโครงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร   
   2) โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมเพื่อกำรประสำนแผนชุมชน  ตั้งไว้ 40,000.- 
บำท เพ่ือใช้ในโครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมเพ่ือกำรประสำนแผนชุมชน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
   3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือตั้งเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
   4) ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร   
ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ

59 



ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร  

2.2.4 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติของกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบล
ชะมำย      (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร   

2.3 หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้ 140,000.-บำท เพ่ือจ่ำย     
  2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุของกอง
วิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร   

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทยุกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร   
  2.3.3 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้  10,000.-บำท เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
งำนบ้ำนงำนครัว กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  2.3.4 ประเภทวสัดโุฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อฟิล์ม
ถ่ำยรูป สี พู่กัน แผ่นซีดี และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกำรโฆษณำเผยแพร่ (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป)งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร   
  2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 30,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย         
เช่น แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)               
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร   
  2.3.6ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  ง ำ น
วำงแผนสถิติและวิชำกำร  
 

3.งบลงทุน  ตั้งไว้   212,000.-บำท         
 3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 212,000.-บำท เพ่ือตั้งจ่ำย 
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้ 67,500.-บำท เพ่ือจ่ำย 

1) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 50,000.-บำท เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
ส ำนักงำนในงำนวิชำกำรและแผน (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  

2) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้ 17,500. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
ส ำนักงำนเพื่อใช้งำนนิติกำร ประกอบด้วย  

   (1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ 7,000. -บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์หน้ำโต๊ะเป็นไม้เคลือบผิวด้วยเมลำมีนหนำ 25 ม.ม.มีตู้ 2 ลิ้นชักขนำด120 x 60 x 75 ซม.  
พร้อมกุญแจ จ ำนวน ๑ ตัว (งำนนิติกำร) (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติ และ
วิชำกำร     
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(2) เก้ำอี้คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี
คอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 58 x ลึก 59 x สูง 92 114 ซม.เก้ำอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับควำมสูง-ต่ ำ
ด้วยระบบไฮโดรลิก จ ำนวน ๑ ตัว (งำนนิติกำร) (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร  

   (3) ตู้เหล็กบำนเลื่อน ตั้งไว้ 3,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก
บำนเลื่อน  ขนำดควำมยำวประมำณ  4  ฟุต  จ ำนวน  1  ตู้  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร (งำนนิติกำร) (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  

   (4) โต๊ะและเก้ำอี้ท ำงำน ตั้งไว้ 4,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ
และเก้ำอ้ีท ำงำน  ระดับ ๑-๒  จ ำนวน  ๑  ชุด  รำยละเอียดให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ของทำงรำชกำรตำมรำยกำรและแบบ  ต.๐๑-ต.๐๔  และ  ก.๐๑-ก.๐๒  ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปำกร  
โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ (งำนนิติกำร) (เงิน
รำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  

  3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง  จ ำนวน  ๑  เครื่อง  ๔  GB  รองรับไฟล์  MP 3 / AAC / WMA / WAV  ระดับเสียงกำรเล่นที่
ดังขึ้น  Direct  USB  เลื่อนจัดเก็บและชำร์จ  จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด  (งำนนิติกำร) (เงินรำยได้ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  
  3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้  25,000.-บำท  เ พ่ื อ ตั้ ง เ ป็ น ค่ ำ
จัดซื้อประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่   (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร 

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 104,500.-บำท เพื่อจ่ำย   
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้ ง ไว้  47,000. - บำท เพ่ือใช้ในงำนนิติกำร 

ประกอบด้วย 
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ส ำหรับงำนประมวลผล  (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) ตั้งไว้ 2๗,000.-บำท รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ ดังนี้  
  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อย  กว่ำ 2.5 GHz และมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB 
จ ำนวน 1 หน่วย   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย         
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง   
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย (เงินรำยได้  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนบริหำรทั่วไป    
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(2) เครือ่งพิมพช์นดิเลเซอร์/ชนดิLED ส ีแบบ Network ตั้งไว ้
18,000.- บำท รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ  ดังนี้ 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่ำ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
- มีช่องเชื่อมต่อEthernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 
แผ่น 
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  

(3) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 750 VA ตัง้ไว ้2,000.-บำท 
รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ  ดังนี้ 

-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ750VA  
          - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร   

2) ครภุณัฑเ์ครือ่งคอมพวิเตอร์ ตั้งไว ้ 57,500.-บำท เพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองวิชำกำรและแผนงำน ประกอบด้วย 
    (1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ ตั้งไว ้32,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ ดังนี้   
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 Core)และมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ3.0GHz และมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 8 MB จ ำนวน 1 
หน่วย    

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 
GB - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Ram)ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB จ ำนวน 
1 หน่วย            
 - มีDVD-RW หรือดีกว่ำจ ำนวน 1 หน่วย       
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Contrast Radio ไม่น้อยกว่ำ 6000:1 และมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 
    (2) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ตัง้ไว ้2,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
ส ำรองไฟ จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะดังนี้     
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA      
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรทั่วไป)  งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร           
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(3) เครือ่งพิมพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ีตั้งไว ้

23,000.-บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน        
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีควำมสำมำรถเป็น printer , Copier,Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED       
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB     
 - มี interface อย่ำงน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX  
 - มีควำมละเอียดกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi      
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที    
 - สมำรถสแกนเอกสำร ขนำด  A4 (ขำวด ำ และสี) ได้     
 - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi    
 - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)      
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ      
 - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ      
 - สำมำรถย่อยหรือขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์      
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร      

3.1.5 ประเภทครภุณัฑ์อืน่ ตัง้ไว ้10,000.-บำท  เพ่ือตั้งเป็นค่ำจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์
อ่ืนๆ  (เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 

   

4. งบรำยจ่ำยอื่น  ตั้งไว้  20,000.- บำท  เพ่ือจ่ำย    
 4.1 หมวดรำยจ่ำยอื่น  ตั้ ง ไว้  20,000. -บำท เ พ่ือตั้ ง เป็นค่ำจัดซื้อหมวดรำยจ่ำยอ่ืนๆ                         
(เงินรำยได้ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร                               
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เทศบำลต ำบลชะมำย 
อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

รำยจำ่ยจ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
กองชำ่ง 

………………………………. 
กองชำ่ง ตั้งไว ้49,575,000.-บำท 

1. งบบุคลำกร ตั้งไว้  3,045,500.- บำท   
 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   ตั้งไว้ 3,045,500.-  บำท  เพ่ือจ่ำย 

 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ตั้ ง ไ ว้  2,105,500.-บำท เ พ่ือจ่ ำย เป็น
เงินเดือนพนักงำนเทศบำลในกองช่ำง    

ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  จ ำนวน  1 อัตรำ (17,560 x 12=210,720) 
ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ  จ ำนวน  1 อัตรำ (31,880 x  12=382,560)  
ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน  1 อัตรำ (25,190 x 12=302,280) 
ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง   จ ำนวน  1 อัตรำ (18,440 x 12=221,280) 
ต ำแหน่ง    วิศวกรโยธำ 3-5/6ว     จ ำนวน  1 อัตรำ (9,740 x 12=116,880) 
ต ำแหน่ง    นำยช่ำงโยธำ 2-4/5    จ ำนวน  4 อัตรำ  

    (12,240 , 11,920 , 9,540 , 9,340 x 12 = 516,480) 
ต ำแหน่ง    นำยช่ำงไฟฟ้ำ 2/4-5   จ ำนวน  1 อัตรำ (11,920 x 12= 143,040) 
ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนธุรกำร 2-4/5  จ ำนวน  1 อัตรำ (7,460 x 12=89,520) 
ต ำแหน่ง    ช่ำงเครื่องยนต์ 1-3/4   จ ำนวน  1 อัตรำ (10,190 x 12=122,280) 
(เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน  ตั้งไว้ 160,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิม
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำลในกองช่ำง  (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
  1.1.3 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง ตั้งไว ้570,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทน
พนักงำนจ้ำงในกองช่ำง   จ ำนวน  5  ต ำแหน่ง  รวม  7  อัตรำ   

ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงโยธำ    จ ำนวน  2  อัตรำ  (7,330 x 12, 6810 x 12  = 169680) 
ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ   จ ำนวน  2  อัตรำ  (7,330 x 12,6810 x 12 = 169}680) 
ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    จ ำนวน  1  อัตรำ  (6,330 x 12 =75,960) 
ต ำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ   จ ำนวน  1  อัตรำ  (6330 x 12=75,960) 
ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงเครื่องยนต์ จ ำนวน  1  อัตรำ  (6,330 x 12=75,960) (เงินรำยได้ 

แผนงำนเคหะและชุมชน)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
 1.2.4 ประเภทเงนิเพิ่มตำ่งๆ ของพนักงำนจำ้ง ตั้งไว้  210,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน

เพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในกองช่ำง (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  
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2.งบด ำเนินกำร  ตั้งไว้ 2,289,000.- บำท      
หมวดคำ่ตอบแทน คำ่ใชส้อย และคำ่วสัด ุ ตัง้ไว ้ 2,289,000.- บำท    
 2.1 หมวดค่ำตอบแทน  ตั้งไว้ 575,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 

2.1.1  ค่ำตอบแทนผูป้ฎบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  15,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่ำตอบแทนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียว   กับเคหะและชุมชน  

2.1.2 ค่ำเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 140,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงส ำหรับพนักงำนกองช่ำง เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ 
แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

2.1.3 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 120,000.- บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดส ำหรับพนักงำนเทศบำลและพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 2.1.4 ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 140,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  

 2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ตั้งไว้ 130,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
รักษำพยำบำลของพนักงำนเทศบำล (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
 2.2 หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้ 594,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 

 2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึง่บรกิำร ตัง้ไว ้224,000.-บำท  เพ่ือจ่ำย 
                         1) คำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อให้ไดม้ำซึง่บริกำร   ตัง้ไว ้150,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะ
และชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

               ๒) ค่ำจ้ำงเหมำตเีสน้จรำจร ตั้งไว้ 74,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำตีเส้น
จรำจรถนนสำยกรุงแสง  หมู่ที่ ๒  ต ำบลชะมำย  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช (เงินรำยได้ 
แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ ตั้งไว้  70,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง (เงินรำยได้ แผนงำน
เคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.2.3 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตั้ ง ไว้  300,000.-บำท เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลชะ
มำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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2.3 หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้  1,120,000.-บำท เพ่ือจ่ำย  
 2.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน  ตั้ ง ไว้  40 ,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ

ส ำนักงำน (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   ตั้งไว้ 300,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์  ไฟฟ้ำ   ส ำหรับใช้ในงำนซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ในควำมรับผิดชอบ
ของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.3.3 ประเภทวสัดงุำนบำ้นงำนครวั ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัวของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  

 2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้  700,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  
ส ำหรับใช้ในงำนซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำ  ปรับปรุง  ทรัพย์สินในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลชะมำย          
(เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

 2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้ ง ไว้  50,000.-บำท เ พ่ือจ่ ำยเป็นค่ำจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณค์อมพิวเตอร์ (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 2.3.6 ประเภทวัสดุอื่นๆ  ตั้งไว้  20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อ่ืนๆ ซึ่งไม่ เข้ำ
ลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรของเทศบำล เช่น มิเตอร์น้ ำ  มิเตอร์
ไฟฟ้ำ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตำมอ ำนำจหน้ำที่  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

3.งบลงทุน ตั้งไว้  43,318,500.- บำท     
 3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้  3,098,500.-บำท เพ่ือจ่ำย  

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้ 88,000.-บำท เพ่ือจ่ำย 
           1) โต๊ะเหล็กและเก้ำอี้ท ำงำน  ตั้งไว้  30,000.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ

เหล็กและเก้ำอ้ีท ำงำน ขนำด 4.5 ฟุต จ ำนวน 4 ชุด โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

           2) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร ตั้งไว้ 25,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสำร (มอก.) ขนำด  2  บำนพับ  จ ำนวน  3  ตู้  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
มำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ  ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
            3) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร ตั้งไว้ 12,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อตู้เก็บเอกสำร 
(มอก.) แบบ 15  ลิ้นชัก  จ ำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำน
ต้นทุนงบประมำณ ใช้ส ำหรับเก็บเอกสำร (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน           
     4) โต๊ะเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์จ ำนวน  4  ตัว  โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุน
งบประมำณ ใช้ส ำหรับตั้งเอกสำร  (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
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                        5) เก้ำอี้พักคอย  ตั้งไว้  2,500.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อเก้ำอ้ีพักคอยขนำด  4  
ที่นั่ง  จ ำนวน  1  ชุด   โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ  
(เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

              6) เก้ำอี้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 8,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อ
เก้ำอ้ีส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์มีพนักพิง จ ำนวน 4 ตัว โดยจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

   3.1.2  ประเภทครภุัณฑ์ก่อสรำ้ง  ตัง้ไว ้ 2,845,000.- บำท 
                      1) รถบด ตั้งไว้  2,700,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบดจ ำนวน  1  

คัน ซึ่งเป็นรถบดแบบสั่นสะเทือนล้อหน้ำเหล็ก-ล้อหลังเหล็กพร้อมพ่วงบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลจ ำนวน  4  
สูบ  4  จังหวะมีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 45 แรงม้ำ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,500  กิโลกรัม  ขนำด
ควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ 1,290 มิลิเมตร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ 850 
มิลลิเมตร ติดตั้งสัญญำณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฎิบัติงำนแบบเคลื่อนย้ำยได้  มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ 
Light Emitting Diode(LED)  มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1,000  ดวง   สำมำรถเลือกรูปแบบกำรกระพริบของ
หลอดไฟได้ไม่น้อยกว่ำ  10  แบบสัญญำณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต  และประกอบจำกโรงงำนที่ได้รับ
รองระบบมำตรฐำน  มอก. 9001  และ มอก. 14001   ในขอบข่ำยกำรออกแบบและพัฒนำกำรผลิต   
กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน   โดยจัดซื้อ
นอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

                       2) เครื่องอัดอำกำศ ตั้งไว้ 65,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องอัด
อำกำศชนิดอัด 2  ครั้ง (Two-Stage  Compressor) จ ำนวน  1  เครื่อง  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบ  
มอเตอร์ไม่ต่ ำกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลท์ 3 เฟส สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 10 
บำร์ (150 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว) และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ  300 ลิตร/นำที (10 ลบ.ฟ./นำที) ได้รับ
มำตรฐำน ISO,  DIN,JIS,  มอก. หรือมำตรฐำนอ่ืนที่เทียบได้  โดยจัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
(เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน ) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

                    3) ถังอัดจำรบี ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังอัดจำรบีแบบใช้     
ลมจ ำนวน 1 ถังอัตรำแรงดันไม่ต่ ำกว่ำ 45:1 ควำมสำมำรถอัดจำรบีไม่ต่ ำกว่ำ 300g/นำที ใช้ส ำหรับถัง
จำรบี 
ไม่น้อยกว่ำ 150 ลิตร จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

                    4) เครื่องตัดพื้นคอนกรีต ตั้งไว้ 40,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัด
พ้ืนคอนกรีต  พร้อมเครื่องยนต์และใบตัด  จ ำนวน  1  เครื่อง  (เงินรำยได้  แผนงำนเคหะและชุมชน) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง จ ำนวน 1 เครื่อง 4 GB รองรับไฟล์ MP3/AAC/WMA/WAV ระดับเสียงกำรเล่นที่ดังขึ้น 
Direct USB เลื่อนจัดเก็บ และชำร์จ  จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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 3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบติจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 2 ตัว จัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเทปวัดระยะ
เหล็กเคลือบในล่อน จ ำนวน 2 อัน (เงินรำยได้ แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  3.1.6 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 130,500.-บำท เพ่ือจ่ำย 

            1) เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพำ ตัง้ไว ้27,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำ  จ ำนวน  1  เครื่อง  รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะดังนี้: 
                - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  ไม่น้อยกว่ำ  4  แกนหลัก  (4 core)   ที่มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำ ไม่น้อยกว่ำ  2.0 GHz  จ ำนวน  1  หน่วย 
                 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 750 GB  จ ำนวน 1 
หน่วย 
                 - มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว 
                 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 ช่อง 
                - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ Bluetooth                    
(เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                       2) เครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ ตั้งไว ้96,000.- บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ ำนวน  3  เครื่อง  รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะ ดังนี้ 
                - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 8 MB จ ำนวน 
1 หน่วย 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB  
   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
             - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB  
จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 
นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย   (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                       3) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 7,500.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ   จ ำนวน  3  เครื่อง  รำยละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพำะดังนี้ 

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA                                 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน)งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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๓.๒  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ตั้งไว้   40,220,0๐๐.- บำท   
 ๓.๒.๑ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๖๔๙,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยหนอง
แสง ซอย ๑  หมู่ที่  ๑  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำง
เป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๔.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๒๘๒.๐๐  
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑,๑๒๘.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  
๐.๓๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙   ล ำดับที่  4 หน้ำ  66          
 ๓.๒.๒ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๒๒๑,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยหนอง
หว้ำ ซอย ๒  หมู่ที่  ๑  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำง
เป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๗๕.๐๐  เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๓๗๕.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร 
ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ล ำดับที่ 3  หน้ำ  66           
 ๓.๒.๓ ประเภททำง  ตั้งไว ้ ๓๔๗,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยซอยไทย
เกื้อ (บ้ำนจ่ำเชษฐ์)  หมู่ที่  ๑  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  
๑๒๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๖๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำง
ละ  ๐.๓๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล ำดับที่  ๒  หน้ำ  ๕๐           
 ๓.๒.๔ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๓๒๓,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำน
นำยมังกร ซอย  ๒  หมู่ที่  ๒  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  
๑๑๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๕๕๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำง
ละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่ 22 หน้ำ  72      
 ๓.๒.๕ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๔๗๗,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยนำแฝด 
– ถนนตลำดเกษตร  หมู่ที่  ๒  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  
๑๖๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๘๒๕.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำง
ละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  11  หน้ำ 68 
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๓.๒.๖ ประเภททำง  ตั้งไว ้๑,๐๙๙,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำยนำนอก   
หมู่ที่  ๒  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นผิวลำดยำงช ำรุด ปรับปรุงโดย 

   - ตอนที่ ๑ ท ำกำรขุดรื้อผิวจรำจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 
กว้ำงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทำง ๑๒๒.๐๐ เมตร และลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete  หนำ  
๐.๐๕  เมตร กว้ำงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทำง ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๓๖๖.๐๐ ตำรำง
เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

   - ตอนที่ ๒ ท ำกำรขุดรื้อผิวจรำจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 
กว้ำงเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ระยะทำง  ๒๘.๐๐  เมตร แล้วท ำกำรลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic 
Concrete  หนำ  ๐.๐๕  เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทำง  ๒๘.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่ำ ๙๘.๐๐ ตำรำงเมตร และลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม 
หนำ ๐.๐๕ เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทำง  ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๔๐๒.๕๐  
ตำรำงเมตร  ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

   - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๙ เมตร 
ระยะ- 
ทำง ๒๔๔.๐๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑๕  หน้ำ  ๖๙ 

    ๓.๒.๗  ประเภทรำงระบำยน้ ำ ตัง้ไว ้  ๒,๐๘๐,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำริมถนนสำยกรุงแสง  หมู่ที่  ๒  สภำพเดิมเป็นไหล่ทำงไม่มีรำงระบำยน้ ำ  ปรับปรุงโดยก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  ระยะทำง  ๘๐๕.๐๐  
ตำรำงเมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑๘  หน้ำ  ๕๔ 

    ๓.๒.๘ ประเภทรางระบายน  า ตั งไว ้๙๙,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำย
น  ำถนนสำยหนองอำม ซอย  ๒  (จำกบ้ำนนำงบุญให้  จันทร์เมือง-บ้ำนนำงโอฐ  ชุมนำค) หมู่ที ่๒ สภำพ
เดิมเป็นไหล่ทำงไม่มีรำงระบำยน  ำ ปรับปรุงโดยก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. รูปตัวยูรำงว ีขนำดกว้ำง ๐.๓๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  ระยะทำง ๔๕.๐๐ ตำรำงเมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้
แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่ ๑๔ หน้ำ ๕๓ 

    ๓.๒.๙ ประเภทประปำ  ตัง้ไว ้ ๑๔๐,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำสำย
ซอยท่ำหลวง หมู่ที่  ๒  โดยขยำยเขตประปำต่อจำกท่อของกำรประปำส่วนภูมิภำค ระยะทำง ๓00 เมตร 
ตำมแบบกำรประปำส่วนภูมิภำค (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล ำดับที่  ๑๓  หน้ำ  ๙๖ 
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    ๓.๒.๑๐ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๑๔๒,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำยเขำ
กลำย  ซอย ๓  หมู่ที่  ๓  สภำพเดิมเป็นชั้นดินถมรองพ้ืนทำงบำงส่วน  และเป็นชั้นดินเดิมบำงส่วน  
ปรับปรุงโดยท ำกำรถมดินยกระดับคันทำง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐.๕๘ ลบ.ม. ให้ได้ควำมกว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทำง  ๕๕.๐๐  เมตร พร้อมบดอัดแน่น และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้ำง  ๔.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๕๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๒๒๐.๐๐ 
ตำรำงเมตร ไม่มีไหล่ทำง ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมป ี๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล ำดับที่  ๒๗  หน้ำ  ๗๓ 

    ๓.๒.๑๑ ประเภทงำนทำง  ตัง้ไว ้  ๒,๙๙๒,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำย
เขำกลำย-ห้วยขัน หมู่ที่ ๓ สภำพเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสภำพแคบและไม่มีรำงระบำยน้ ำ 
ปรับปรุงโดย 

- ปรับปรุงไหล่ทำงเดิมโดยขยำยเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง  ๒.๐๐  เมตร ยำว 
๑,๐๖๕.๐๐  เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๒,๑๓๐.๐๐ ตำรำงเมตร ไม่มีไหล่ทำง ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะ
มำย  

- ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ห้วยต้นโด) ด้ำนขวำทำงต่อจำกท่อลอดเหลี่ยมเดิม ขนำดกว้ำง 
๑.๕๐ เมตร สูง  ๑.๕๐  เมตร ยำว  ๒.๐๐  เมตร จ ำนวน  ๒  ช่องทำง ตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวง
ชนบท 

 - ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรสะพำน คสล. (หน้ำโรงงำนยำงไทยปักษ์ใต้) ด้ำนขวำทำง ขนำดกว้ำง 
๒.๕๐ เมตร ยำว  ๒๕.๐๐  เมตร จ ำนวน  ๑  สะพำน ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  

 - ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรสะพำน คสล. (ห้วยยิ่ว) ด้ำนขวำทำง ขนำดกว้ำง ๒.๐๐ เมตร ยำว  
๑๕.๐๐  เมตร จ ำนวน  ๑  สะพำน ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

 - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร 
ระยะทำง รวม  ๑๗๒.๐๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑๙  หน้ำ  ๕๔,  ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ล ำดับที่ ๑ หน้ำ ๙๕ 

    ๓.๒.๑๒ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๓๘๒,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยหน้ำ
ศำลำเอนกประสงค์ – บ้ำนนำยสมเกียรติ หมู่ที่  ๔  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นดินลูกรัง  ปรับปรุงโดย 

 - ตอนที่ ๑ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้ำง  ๙.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง ๑๗.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑๕๓.๐๐  
ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ ๐.๕๐ เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย   
              - ตอนที่ ๒ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้ำง  ๘.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๑๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  
๑๒๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบล
ชะมำย   

  - ตอนที่ ๓ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  
๔๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ ๐.๕๐ เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะ
มำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที ่ ๔๕  หน้ำ  ๗๙ 
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๓.๒.๑๓ ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๒๘๕,๐๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำนนำย
เหริญ – บ้ำนนำยอ ำพล  เพชรชนะศึก  หมู่ที่  ๔  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิม
แล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทำง  ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๔๘๐.๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำง
เฉลี่ยข้ำงละ ๐.๕๐เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย(เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๓๙  หน้ำ  ๗๗ 

๓.๒.๑๔ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๔๗๕,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำน
นำยอรุณ  ศักดิ์สูง – บ้ำนนำยพันธ์  ภักดีชน หมู่ที่  ๔  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นดินลูกรัง  ปรับปรุงโดย 

   - ตอนที่ ๑ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้ำง  ๓.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๗๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  
๒๑๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบล
ชะมำย   

   - ตอนที่ ๒ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้ำง  ๓.๕๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๑๕๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  
๕๔๒.๕๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบล
ชะมำย   

   - ตอนที่ ๓ ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้ำง  ๓.๕๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๑๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  
๕๒.๕๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะ
มำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดบัที่  ๓๔  หนำ้  ๗๕ 

๓.๒.๑๕ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๔๔๑,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำย ป.
ศิลำชัย ซอย  ๑  (บ้ำนจ่ำจิตร  เพชรเงิน)  หมู่ที่  ๔  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำง
เดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทำง  ๑๕๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๗๕๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำง
กว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๔๐  หน้ำ  ๗๗ 

    ๓.๒.๑๖ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๒๙๓,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำย ป.
ศิลำชัย ซอย ๒ (บ้ำนนำยปัญญำ) หมู่ที่ ๔ สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบด
ทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง ๕.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำง 
๑๐๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐.๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 
๐.๕๐ เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่ ๔๐ หน้ำ ๗๗ 

    ๓.๒.๑๗ ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๗๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำน
นำยเทียนชัย หมู่ที่  ๔  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำง
เป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๓.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๔๓.๐๐  เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑๒๙.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๓๐  เมตร 
ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ล ำดับที่  ๔๔  หน้ำ  ๗๙ 
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    ๓.๒.๑๘ ประเภทอำคำร ตั้งไว ้๙๙,๕๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงสถำนที่ลอยกระทง
ริมคลองวังหีบ (บริเวณวัดวังหีบ) หมู่ที่ ๕ โดยท ำกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงสถำนที่ลอยกระทง ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล ำดับที่  ๑  หน้ำ 
๑๒๖ 

๓.๒.๑๙ ประเภททาง ตั งไว ้ ๕๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยซอยอั น
อุทิศ หมู่ที ่  ๕  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื อพื นทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิว
จรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือ
พื นที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๘๘๐.๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร และ
วำงท่อระบำยน  ำ คสล. (มอก.ชั น ๓) ขนำด Ø ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร  จ ำนวน ๖.๐๐ ท่อน ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที ่
๕๑ หน้ำ  ๘๑ 

๓.๒.๒๐ ประเภทประปำ  ตัง้ไว ้  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำ
สำยหนองเหรียง – คลองจัง หมู่ที่ ๕ โดยขยำยเขตประปำต่อจำกท่อของกำรประปำส่วนภูมิภำค ระยะทำง  
๓,๑๔๔.๐๐  เมตร ตำมแบบกำรประปำส่วนภูมิภำค  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดบัที่  ๓๖  หน้ำ  ๑๐๑ 

    ๓.๒.๒๑ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๕๘๙,๐๐๐.- บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำยนำค ำ
ทวด  ซอย ๙ หมู่ที ่ ๖ สภำพเดิมเป็นทุ่งนำ ปรับปรุงโดยท ำกำรถมดินยกระดับคันทำง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
๑,๗๙๐.๒๓  ลบ.ม. ให้ได้ควำมกว้ำง ๕.๐๐ เมตร ระยะทำง ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น และก่อสร้ำง
เป็นผิวจรำจรแบบหินคลุก กว้ำง ๕.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำง ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่ำ  ๒,๒๐๐.๐๐ ตำรำงเมตร ไม่มีไหล่ทำง พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø ๔๐×
๑๐๐  เซนติเมตร จ ำนวน ๖.๐๐ ท่อน ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๖๑  หน้ำ  ๘๔ 

   ๓.๒.๒๒ ประเภททำง  ตั้งไว้  ๑,๕๘๓,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนภำยใน
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่  ๖  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นดินลูกรัง  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้ว
บดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนำ  ๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่รวมทั้งหมด  
๑,๘๓๐.๒๐  ตำรำงเมตร และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø ๔๐×๑๐๐ เซนติเมตร จ ำนวน 
๒๔.๐๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ฝำบ่อพักตะแกรงเหล็ก จ ำนวน  ๔  แห่ง และวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. 
(มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  จ ำนวน ๘๗.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ฝำบ่อพักตะแกรง
เหล็ก จ ำนวน  ๖  แห่ง และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๔๐ เมตร ระยะทำง รวม  ๑๒๙.๐๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะ
และชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑  หน้ำ  ๑๓๔ 

๓.๒.๒๓ ประเภทอำคำร  ตั้งไว ้ ๕๓๔,5๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำย, ประตู, 
ทำงเท้ำ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่ ๖ โดยท ำกำรก่อสร้ำงป้ำย ขนำดกว้ำง  ๖.๐๐  เมตร สงู  
๒.๑๐  เมตร และก่อสร้ำงทำงเท้ำ ขนำดกว้ำง  ๒.๐๐  เมตร ควำมยำวรวม  ๗๖.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่ำ  ๑๕๒.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมก่อสร้ำงติดตั้งประตูบริเวณทำงเข้ำ-ออก จ ำนวน ๒ ประตู ตำม
แบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ล ำดับที่ ๑ หน้ำ ๑๓๔ 
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๓.๒.๒๔ ประเภทเกำะกลำงถนน ตัง้ไว ้ ๓,๕๐9,0๐๐.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเกำะ
กลำงถนนทำงเข้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่ ๖ โดยท ำกำรก่อสร้ำงเกำะกลำง ขนำดกว้ำง ๐.๙๐  
เมตร ระยะทำง ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๔๐๕.๐๐ ตำรำงเมตร  พร้อมติดตั้งเสำไฟส่อง
สว่ำงแบบประติมำกรรม ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร จ ำนวน ๒๔ ต้น ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 
(เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑  หน้ำ  ๙๓ 

๓.๒.๒๕ ประเภทอำคำร  ตัง้ไว ้  ๗๘๑,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่  ๖  โดยท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร คสล.ชั้นเดียว 
ขนำดกว้ำง  ๘.๐๐  เมตร ยำว  ๒๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑๖๐.๐๐  ตำรำงเมตร  ตำม
แบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล ำดับที่  ๑  หน้ำ  ๑๓๔ 

๓.๒.๒๖  ประเภทอำคำร  ตัง้ไว ้ ๔๘๐,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรง
จอดรถ บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่  ๖  โดยท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรโครงสร้ำงเหล็ก ชั้น
เดียว ขนำดกว้ำง  ๖.๐๐  เมตร ยำว  ๓๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๒๑๐.๐๐  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๑  หน้ำ  ๑๓๔ 

๓.๒.๒๗  ประเภทปรบัปรงุภมูิทศัน ์ ตัง้ไว ้ 842,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย หมู่ที่  ๖  โดยท ำกำรปลูกต้นไม้ในกะบะริมอำคำร
ส ำนักงำน และปลูกต้นไม้พื้นที่โดยรอบบริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะ
มำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดบัที่  ๑  หน้ำ  ๑๓๔ 

๓.๒.๒๘  ประเภททอ่ระบำยน้ ำ  ตัง้ไว ้  ๑,๕๘๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อ
ระบำยน้ ำริมถนนทุ่งสง-นำบอน (ถนนสำยคลองขี่เปล-ล ำเหมืองสำธำรณะ)  หมู่ที่  ๗  โดยวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø ๐.๖๐ เมตร จ ำนวน ๒๙๕.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ฝำบ่อพักตะแกรง
เหล็ก จ ำนวน  ๓๒  แห่ง และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัววี ระยะทำง  ๒๘๒.๐๐  เมตร หรือ
ระยะทำงรวมทั้งหมด  ๓๒๗.๐๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและ
ชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๓๗  หน้ำ  ๕๙ 

๓.๒.๒๙  ประเภททำง  ตั้งไว้  ๔,๘๓๕,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำย
คลองขี่เปล  หมู่ที่  ๗  สภำพเดิมเป็นถนนลำดยำง (Overlay) มีสภำพช ำรุด และไม่มีรำงระบำยน้ ำ 
ปรับปรุงโดย 

- ท ำกำรขุดรื้อผิวจรำจรเดิม และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๕.๐๐  
เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๔๐๐.๐๐  เมตร หรอืพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๒,๐๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร  
และวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  จ ำนวน   ๒๑.๐๐  ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. ฝำบ่อพักตะแกรงเหล็ก จ ำนวน  ๖  แห่ง 

- ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง  ๐.๕๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทำง รวม  ๙๖๓.๐๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๗๙  หน้ำ  ๘๙ 
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๓.๒.๓๐  ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๒,๐๗๗,๐๐๐.- บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำย
หมู่บ้ำนสุมิตรำ  หมู่ที่  ๗  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นผิวลำดยำง ช ำรุดจำกกำรใช้งำน ปรับปรุงโดย 

- ตอนที่  ๑  ท ำกำรลำดยำงแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม หนำ  ๐.๐๕  
เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร ระยะทำง  ๒๑๗.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๘๖๘.๐๐  ตำรำง
เมตร  ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

- ตอนที่  ๒  ท ำกำรลำดยำงแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม หนำ  ๐.๐๕  
เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๖.๐๐  เมตร ระยะทำง  ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑,๐๒๐.๐๐  ตำรำง
เมตร  ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

- ตอนที่  ๓  ท ำกำรลำดยำงแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม หนำ  ๐.๐๕  
เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร ระยะทำง  ๗๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๓๗๕.๐๐  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย 

- วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  จ ำนวน   ๑๔๗.๐๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน  ๑๖  แห่ง และปรับปรุงบ่อพักเดิม จ ำนวน  ๒๐  แห่ง แล้วก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล. รูปตัววีหลังท่อ ขนำดกว้ำงเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร ยำว  ๓๔๔.๒๐  เมตร ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๕๒  
หน้ำ  ๖๓ 

๓.๒.๓๑  ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๓๕๖,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำน
นำงพุ่ม  ครุฑคง-บ้ำนนำยกระจ่ำง หมู่ที่  ๗  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้ว
บดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๔.๕๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทำง  ๑๓๔.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๖๐๓.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำง
กว้ำงเฉลี่ยขำ้งละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๗๒  หน้ำ  ๘๗ 

๓.๒.๓๒  ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๒๕๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำน
นำงปรีดำ รัตนบุรี-บ้ำนนำยบัญญัติ ข ำคม หมู่ที่  ๗  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำง
เดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิวจรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๔.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทำง  ๑๑๐.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๔๔๐.๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำง
กว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ  ๐.๕๐  เมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๘๐  หน้ำ  ๘๙ 

๓.๒.๓๓  ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๔๖๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยซอย
มัสยิด หมู่ที่  ๘  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นหินคลุก  ท ำกำรขุดรื้อพ้ืนทำงเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้ำงเป็นผิว
จรำจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง  ๔.๐๐  เมตร หนำ  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทำง  ๒๑๐.๐๐  เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๘๔๐.๐๐  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหล่ทำง ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้
แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๘๒  หน้ำ  ๙๐ 

๓.๒.๓๔  ประเภททำง  ตัง้ไว ้ ๑,๕๒๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำยนำ
แฝด หมู่ที่  ๘  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นผิวลำดยำงช ำรุด ปรับปรุงโดยลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม หนำ  ๐.๐๕  เมตร กว้ำงเฉลี่ย  ๔.๕๐  เมตร ระยะทำง  ๗๕๐.๐๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๓,๓๗๕.๐๐  ตำรำงเมตร  ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้
แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘  ล ำดับที่  ๒๑  หน้ำ  ๖๙ 
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๓.๒.๓๕  ประเภททำง  ตัง้ไว ้  ๒,๓๑๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำย
ขนส่ง ซอย  ๒  หมู่ที่  ๘  สภำพเดิมผิวจรำจรเป็นผิวหินคลุกและลำดยำงช ำรุด ปรับปรุงโดยท ำกำรขุดรื้อ
ผิวจรำจรหินคลุก เดิม แล้วลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้ำงเฉลี่ย  ๑๐.๐๐  เมตร  ระยะทำงรวม  
๑๓๐.๐๐  เมตร แล้วท ำกำรลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete  หนำ  ๐.๐๕  เมตร กว้ำงเฉลี่ย  
๑๐.๐๐  เมตร ระยะทำง  ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๑,๓๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร และลำด
ยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจรำจรเดิม หนำ  ๐.๐๕  เมตร กว้ำงเฉลี่ย  
๑๐.๐๐  เมตร ระยะทำง  ๒๓๙.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  ๒,๓๙๐.๐๐  ตำรำงเมตร พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนำด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  จ ำนวน   ๑๖๒.๐๐  ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ ำนวน  ๑๙  แห่ง  ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๕๘  หน้ำ  ๖๔ 

๓.๒.๓๖  ประเภทไฟส่องสวำ่ง  ตัง้ไว ้ ๑๖8,0๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงติดตั้ง
เสำไฟส่องสว่ำง บริเวณสวนสำธำรณะเขำตำเล่ง หมู่ที่ ๘  โดยก่อสร้ำงติดตั้งเสำไฟส่องสว่ำง  ควำมสูงไม่
น้อยกว่ำ ๔.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑๓ ต้น ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๓  หน้ำ  ๙๓ 

๓.๒.๓๗  ประเภทไฟส่องสวำ่ง  ตัง้ไว ้  ๓,๓๙4,0๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง
ติดตั้งเสำไฟส่องสว่ำงแบบประติมำกรรม บริเวณเกำะกลำงถนนสำยทุ่งสง-สุรำษฏร์ หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้ำง
ติดตั้งเสำไฟส่องสว่ำงแบบประติมำกรรม ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร จ ำนวน  ๒๔  ต้น ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับ
ที่  ๒  หน้ำ  ๙๓ 

๓.๒.๓๘  ประเภทรำงระบำยน้ ำ  ตัง้ไว ้ ๒๒๔,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำถนนสำยทำงเข้ำเขำตำเล่ง-ล ำเหมืองสำธำรณะ  หมู่ที่  ๘  สภำพเดิมเป็นไหล่ทำงไม่มีรำงระบำย
น้ ำ  ปรับปรุงโดยก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงวี ขนำดกว้ำง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐  
เมตร  ระยะทำง  ๑๐๐.๐๐  ตำรำงเมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและ
ชุมชน) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๕๕  หน้ำ  ๖๓ 

๓.๒.๓๙  ประเภทรำงระบำยน้ ำ  ตัง้ไว ้ ๕๖๗,๐๐๐.-  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำริมถนนสำยหมู่บ้ำนสำโรจน์ ซอย  ๓  หมู่ที่  ๘  สภำพเดิมเป็นไหล่ทำงไม่มีรำงระบำยน้ ำ  
ปรับปรุงโดยก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยูรำงว ี ขนำดกว้ำง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  
ระยะทำง  ๒๕๑.๐๐  ตำรำงเมตร ตำมแบบเทศบำลต ำบลชะมำย  (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล ำดับที่  ๖๔  หน้ำ  ๖๕ 

                                                                                                                    
4. งบเงนิอดุหนนุ          
 4.1 หมวดเงนิอดุหนนุ ตัง้ไว ้ 772,000.- บำท  เพ่ือจ่ำย     
  4.1.1 ประเภทเงินอุดหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์ ตั้งไว ้ 772,000.- บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง   เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งไฟสำธำรณะหรือ
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ต ำบลชะมำย (เงินรำยได้แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน            
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5. งบรำยจ่ำยอื่น   
 5.1 หมวดรำยจ่ำยอื่น ตั้งไว้ 150,000.-บำท เพ่ือจ่ำย    

 5.1.1 ประเภทรำยจ่ำยอื่น  ตั้งไว้ 150,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำส ำหรับ
งำนออกแบบเพ่ือให้ได้แบบแปลนและรำยละเอียดโครงกำรต่ำงๆ  ของเทศบำลต ำบลชะมำย (เงินรำยได้
แผนงำนเคหะและชุมชน) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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สรปุภำพรวมงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2557 

 
งำนงบกลำง สนง.ป คลัง ชำ่ง สิง่แวดลอ้ม แผน รวม 

1. งบกลำง 
      

- 

1.1 หมวดงบกลำง 5,198,500.00 
     

5,198,500.00 

1.2 หมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ 1,200,000.00 
     

1,200,000.00 

2. งบบุคลำกร 
 

9,483,500.00 2,664,500.00 3,045,500.00 5,520,000.00 2,421,000.00 23,134,500.00 
2.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ำย

กำรเมือง) 
 

3,072,000.00 
    

3,072,000.00 

2.2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 
 

6,411,500.00 2,664,500.00 3,045,500.00 5,520,000.00 2,421,000.00 20,062,500.00 

3. งบด ำเนนิกำร 
 

17,026,000.00 1,691,500.00 2,289,000.00 5,572,500.00 884,500.00 27,463,500.00 

3.1 หมวดค่ำตอบแทน 
 

878,000.00 892,000.00 575,000.00 483,500.00 294,500.00 3,123,000.00 

3.2 หมวดค่ำใช้สอย 
 

6,331,000.00 470,000.00 594,000.00 4,480,000.00 450,000.00 12,325,000.00 

3.3 หมวดค่ำวัสดุ 
 

8,912,000.00 189,500.00 1,120,000.00 604,000.00 140,000.00 10,965,500.00 

3.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
 

905,000.00 140,000.00 
 

5,000.00 
 

1,050,000.00 

4. งบลงทนุ 
 

6,462,500.00 40,000.00 43,318,500.00 711,500.00 212,000.00 50,744,500.00 

4.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
 

5,242,500.00 40,000.00 3,098,500.00 711,500.00 212,000.00 9,304,500.00 
4.2 หมวดค่ำท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
 

1,220,000.00 
 

40,220,000.00 
  

41,440,000.00 

5. งบเงนิอดุหนนุ 
 

667,000.00 
 

772,000.00 150,000.00 
 

1,589,000.00 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน 
 

667,000.00 
 

772,000.00 150,000.00 
 

1,589,000.00 

6. งบรำยจำ่ยอืน่ 
 

500,000.00 
 

150,000.00 
 

20,000.00 670,000.00 

6.1 หมวดรำยจ่ำยอื่น 
 

500,000.00 
 

150,000.00 
 

20,000.00 670,000.00 

รวม 6,398,500.00 34,139,000.00 4,396,000.00 49,575,000.00 11,954,000.00 3,537,500.00 110,000,000.00 
 



 

 

 

 

 

 


