
 

คําแถลงประกอบงบประมาณ 

ประกอบร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   

เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย 

   

บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู.บริหารเทศบาลตําบลชะมาย       จะได.เสนอร�างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะ
มาย  เรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําป�  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต�อสภาเทศบาลตําบลชะมาย ซ่ึงถือเป3นครั้งแรกนับต้ังแต�
ได.จัดต้ังองค5การบริหารส�วนตําบลชะมายเป3นเทศบาลตําบลชะมาย จึงขอแถลงให.ท�านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯทุกท�านได.ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในป�งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังต�อไปนี้ 

 

๑. สถานะการคลัง 
ในป�งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖   เทศบาลตําบลชะมายได.ประมาณการรายรับไว.  จํานวน 

๙๖,๙๑๖,๔๘๐.-  บาท  โดยในส�วนของรายได.ท่ีเทศบาลตําบลชะมายจัดเก็บเอง  จะได.ปรับปรุงการจัดเก็บให.มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และในส�วนของงบประมาณรายจ�ายได.กําหนดวงเงินรายจ�ายไว. จํานวน ๙๖,๙๑๖,๔๘๐.- 
บาท  ซ่ึงคาดว�าจะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะด.านต�าง ๆ  ให.มีประสิทธิผลในการดําเนินงานตามอํานาจ
หน.าท่ีซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลชะมายเป3นการจัดทํางบประมาณ แบบสมดุล  (รายได.เท�ากับ
รายจ�าย )  เทศบาลตําบลชะมายมีเงินสะสม  คงเหลืออยู�จํานวน  ๙,๘๑๙,๘๒๗.๐๒.-  บาท (ข.อมูล ณ วันท่ี  ๓๑  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒. การบริหารงบประมาณในป"ท่ีผ'านมาและป"ป(จจุบัน 
ในป�งบประมาณท่ีผ�านมาแม.ว�ารายรับของเทศบาลตําบลชะมายมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบ

กับภารกิจต�างๆ ท่ีจะต.องดําเนินการเพ่ือบริการให.แก�ประชาชนตามอํานาจหน.าท่ีตามกฎหมายก็ตาม  แต�เทศบาล
ตําบลชะมายก็สามารถดําเนินกิจการท่ีได.ตั้งงบประมาณรายจ�ายตามแผนพัฒนาฯและนโยบายของผู.บริหาร 

 

 

 

 



-๒- 
รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําป"งบประมาณ  ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย  อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายรับจริง ประมาณการ หมายเหตุ 
ป" ๒๕๕๒ ป" ๒๕๕๓ ป" ๒๕๕๔ ป" ๒๕๕๕ ยอดต'าง (%) ป" ๒๕๕๖  

หมวดภาษีอากร        
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒,๐๘๔,๕๖๔.๗๓ ๑,๙๑๖,๕๐๖.๙๐ ๓,๐๕๐,๑๓๓ ๓,๔๙๑,๓๘๙.๕๐  ๔,๕๐๐,๐๐๐  
ภาษีบํารุงท.องที่ ๑๔๑,๒๐๔.๗๖ ๑๓๖,๔๗๒.๒๐ ๑๔๓,๔๙๑.๑๔ ๑๕๖,๖๑๕.๘๑  ๒๐๐,๐๐๐  
ภาษีปIาย ๘๐๖,๒๘๖.๔๔ ๙๕๕,๖๑๘ ๑,๔๒๖,๒๖๘ ๑,๖๐๘,๘๑๗  ๒,๒๐๐,๐๐๐  
อากรการฆ�าสัตว5 - - - -  -  

รวมหมวดภาษีอากร ๓,๐๓๒,๐๕๕.๙๓ ๓,๐๐๘,๕๙๗.๑๐ ๔,๖๑๙,๘๙๒.๑๔ ๕,๒๕๖,๘๒๒.๓๑  ๖,๙๐๐,๐๐๐  
หมวดค'าธรรมเนียม ค'าปรับและใบอนุญาต        
ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ๓,๖๑๐ ๑,๙๘๐ ๙๑๐ ๘๙๐  ๒,๐๐๐  
ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

๑. ค�าธรรมเนียม 
๒. ค�าใบอนุญาต 

๒๖,๒๖๑ ๔๕,๐๔๙.๘๐ ๓๒,๐๗๐.๔๐ ๒๖,๒๑๙.๘๕   
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

ค�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ๖๔๒,๐๐๐ ๙๓๐,๗๘๐ ๘๔๙,๘๑๐ ๙๐๙,๑๒๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  
ค�าปรับผู.กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ๓๗,๙๐๐ ๓๙,๖๐๐ ๓๗,๑๐๐ ๓๓,๙๕๐  ๕๐,๐๐๐  
ค�าปรับการผิดสัญญา ๓,๔๔๔ ๓๗,๗๗๙ ๘๖,๕๓๗ ๗๗,๙๓๕  ๑๐๐,๐๐๐  
ค�าใบอนุญาตประกอบการค�าสําหรับกิจการ
ที่เป3นอันตรายต�อสุขภาพ 

๑๒,๒๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๗๔,๕๐๐ ๗๕,๙๐๐  ๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
-๓- 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําป"งบประมาณ  ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย  อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายรับจริง ประมาณการ หมายเหตุ 
ป" ๒๕๕๒ ป" ๒๕๕๓ ป" ๒๕๕๔ ป" ๒๕๕๕ ยอดต'าง (%) ป" ๒๕๕๖  

ค�าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน�ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๒๑,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๗,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
 

ค�าใบอนุญาตอื่นๆ - - - -  ๕,๐๐๐  
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน�ายสินค.าในที่ทาง
สาธารณะ 

- - - -  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ค�าธรรมเนียมใบรับแจ.งการขุดดินและถมดิน ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐  ๕,๐๐๐  
ค�าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ๓,๖๖๐ ๙,๐๐๐ ๒๖๐ ๙,๙๘๐  ๒๐,๐๐๐  
รวมหมวดค'าธรรมเนียม ค'าปรับและใบอนุญาต ๗๔๕,๘๕๕ ๑,๑๒๔,๖๘๘.๘๐ ๑,๐๙๗,๑๘๗.๔๐ ๑,๑๕๑,๕๖๖.๘๕  ๑,๙๔๒,๐๐๐  
หมวดรายได<จากทรัพย>สิน        
ค�าเช�าที่ดิน - - - -  ๑๐,๐๐๐  
ดอกเบี้ย ๒๒๔,๗๑๙.๕๕ ๑๗๖,๘๘๐.๑๖ ๒๐๑,๕๕๓.๑๐ ๔๓๒,๕๓๗.๕๒  ๖๐๐,๐๐๐  
ค'าเช'าหรือค'าบริการสถานที่ - - - -  ๓,๐๐๐,๐๐๐  

รวมหมวดรายได<จากทรัพย>สิน ๒๒๔,๗๑๙.๕๕ ๑๗๖,๘๘๐.๑๖ ๒๐๑,๕๕๓.๑๐ ๔๓๒,๕๓๗.๕๒  ๓,๖๑๐,๐๐๐  
หมวดรายได<เบ็ดเตล็ด        
ค�าขายแบบแปลน ๘๙,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ ๑๒๕,๕๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  
รายได.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑๖,๒๖๐ ๔๐,๒๐๐ ๒๕๓,๙๑๐ ๔๓๒,๗๗๐  ๗๐๐,๐๐๐  

รวมหมวดรายได<เบ็ดเตล็ด ๑๐๕,๒๖๐ ๓๗๕,๒๐๐ ๔๙๔,๙๑๐ ๕๔๙,๒๗๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  
 
 
 



 
-๔- 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําป"งบประมาณ  ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย  อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายรับจริง ประมาณการ หมายเหตุ 
ป" ๒๕๕๒ ป" ๒๕๕๓ ป" ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ยอดต'าง 

(%) 
ป" ๒๕๕๖  

หมวดภาษีจัดสรร        
ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ๔,๙๒๔,๗๓๐.๒๔ ๔,๔๐๖,๖๗๒.๙๘ ๕,๒๕๕,๙๗๐.๗๒ ๕,๐๙๓,๘๓๕.๓๓  ๗,๐๐๐,๐๐๐  
ภาษีมูลค�าเพิ่ม ๑ใน๙ ๓,๑๕๖,๖๙๑.๑๒ ๒,๙๒๖,๕๓๕.๙๘ ๒,๙๕๑,๒๑๕.๖๐ ๓,๘๑๗,๒๖๙.๕๗  ๕,๕๐๐,๐๐๐  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๒๗,๗๒๓.๑๔ ๑๑,๑๔๖.๑๒ ๘๕,๙๔๗.๗๒ ๑๓๔,๘๓๒.๑๕  ๓๐๐,๐๐๐  
ภาษีสุรา ๑,๓๔๗,๒๐๔.๐๗ ๑,๖๑๖,๔๘๑.๘๕ ๑,๖๒๘,๕๕๓.๔๔ ๑,๘๗๗,๑๘๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐  
ภาษีสรรพสามิต ๒,๓๕๕,๐๑๘.๖๒ ๔,๓๖๑,๕๘๑.๙๒ ๓,๙๙๘,๘๓๙.๖๑ ๓,๒๙๒,๓๘๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐  

ค�าภาคหลวง ๑๐๑,๓๐๘ ๑๐๘,๖๔๒ ๑๑๕,๒๗๕ ๕,๑๓๒  ๕๐,๐๐๐  
ค�าภาคหลวงแร� ๑,๘๓๒,๖๐๕.๒๔ ๔,๔๓๘,๗๖๙.๑๙ ๓,๕๑๖,๘๒๐.๘๑ ๔,๒๓๗,๓๖๓.๙๔  ๕,๕๐๐,๐๐๐  
ค�าภาคหลวงปNโตรเลียม ๑๐๔,๒๗๑.๙๓ ๑๑๖,๕๕๖.๒๙ ๑๓๘,๘๙๖.๗๐ ๑๕๐,๓๓๑.๕๙  ๒๐๐,๐๐๐  
ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๒,๙๐๙,๖๑๕ ๓,๕๐๒,๖๘๙ ๘,๓๖๘,๓๖๐ ๘,๙๖๓,๗๘๔ 
 

๑๕,๔๑๔,๔๘๐ 
 

รวมหมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๗๕๙,๑๖๗.๓๖ ๒๑,๔๘๙,๐๗๕.๓๓ ๒๖,๐๕๙,๘๗๙.๖๐ ๒๗,๕๗๒,๑๐๙.๔๘  ๔๑,๔๖๔,๔๘๐  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน.าที่และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา 

๘,๗๐๗,๓๗๖.๓๑ ๗,๘๒๖,๔๔๐ ๙,๖๓๓,๗๕๘ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๗๐๗,๓๗๖.๓๑ ๗,๘๒๖,๔๔๐ ๙,๖๓๓,๗๕๘ ๑๑,๙๗๖,๐๐๐  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐  
รวมทุกหมวด ๒๙,๕๗๔,๔๓๔.๑๕ ๓๔,๐๐๐,๘๘๑.๓๙ ๔๒,๑๐๗,๑๘๐.๒๔ ๔๖,๙๓๘,๓๐๖.๑๖  ๙๖,๙๑๖,๔๘๐  

ข<อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕                



-๕- 

รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 
 

ด<านแผนงาน 
จ'ายจริง    

 ๒๕๕๔ 

จ'ายจริง 

๒๕๕๕ 

งบประมาณ  
๒๕๕๖ หมายเหตุ 

ด<านบริหารท่ัวไป 

     แผนงานบริหารท่ัวไป 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ             

      นันทนาการ 

     แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 

     แผนงานการศึกษา 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     แผนงานสังคมสงเคราะห5 

     แผนงานสาธารณสุข 

ด<านเศรษฐกิจ 

     แผนงานการเกษตร 

ด<านการดําเนนิงานอ่ืน 

     แผนงานงบกลาง 

 

 

๑๓,๙๐๕,๔๖๐.๘๐ 

๖๗,๕๐๔ 

 

๗๔๖,๙๒๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

๒,๙๗๓,๔๑๐.๔๑ 

๑๑,๒๐๒,๘๑๔ 

- 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๗,๓๘๕ 

 

๒,๔๒๙,๙๖๑.๙๐ 

 

 

๑๖,๒๕๔,๗๕๔.๒๐ 

๔๒,๖๐๐ 

 

๖๗๒,๖๗๕ 

 

๕๐,๐๐๐ 

๒,๘๗๗,๘๘๓.๖๔ 

๙,๑๔๕,๘๒๕.๖๔ 

- 

- 

 

- 

 

๑,๖๒๗,๓๖๕.๕๐ 

 

 

 

๒๗,๒๔๐,๕๐๐ 

๓,๙๙๑,๐๐๐ 

 

๑,๘๗๒,๐๐๐ 

 

๑,๓๒๐,๐๐๐ 

๔,๙๐๒,๒๐๐ 

๔๐,๔๙๘,๐๘๐ 

- 

๑๒,๐๘๖,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๔,๙๕๖,๗๐๐ 

 

 

 

ข.อมูล  ณ  วันท่ี    ๓๑  ส.ค. ๒๕๕๕ 



๖ 

รายจ'ายตามหมวดรายจ'าย 

 

หมวด 
จ'ายจริง 

๒๕๕๔ 

จ'ายจริง 

๒๕๕๕ 

งบประมาณ 

๒๕๕๖ 
หมายเหตุ 

 
๑.  รายจ�ายงบกลาง 
๒.  หมวดเงินเดือนและค�าจ.างประจํา 
๓.  หมวดค�าจ.างชั่วคราว 
๔.  หมวดค�าตอบแทนใช.สอยและวัสดุ 
๕.  หมวดค�าสาธารณูปโภค 
๖.  หมวดเงินอุดหนุน 
๗.  หมวดค�าครุภัณฑ5ท่ีดินและสิ่งก�อสร.าง 
๘.  หมวดรายจ�ายอ่ืน 
 

 
๑,๘๐๘,๐๔๑.๙๐ 

๕,๕๓๖,๑๑๔ 
๓,๔๙๒,๗๖๐ 

๘,๑๓๒,๔๑๕.๐๒ 
๓๙๕,๑๗๗.๖๓ 

๒,๘๓๖,๔๗๘.๕๐ 
๙,๔๘๒,๔๗๐.๐๖ 

 
๑,๖๒๗,๓๖๕.๕๐ 
๖,๕๘๖,๓๐๓.๖๐ 

๔,๔๑๑,๑๙๓ 
๘,๓๑๖,๑๕๙.๘๖ 

๔๒๗,๖๑๕.๕๐ 
๓,๑๕๔,๓๗๗.๖๒ 
๖,๑๔๘,๐๘๘.๙๐ 

 

 
๔,๙๕๖,๗๐๐ 

๑๑,๗๔๒,๔๘๐ 
๖,๖๗๒,๖๐๐ 

๒๓,๙๐๕,๙๐๐ 
๑,๐๕๐,๐๐๐ 
๔,๗๘๘,๖๐๐ 

๔๓,๖๐๐,๒๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

     

 

ผู<บริหารเทศบาลตําบลชะมาย 

ข.อมูล  ณ วันท่ี   ๓๑  ส.ค. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ส'วนท่ี ๒ 

 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 
 
 
 
 

เร่ือง 
 
 
 

งบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลชะมาย 
 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร'างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 

เรื่อง  งบประมาณรายจ'ายประจําป" พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ของเทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………. 

หลักการ 

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น     ยอดรวม   ๙๖,๙๑๖,๔๘๐.-   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังนี้ 
ก.  ด<านบริหารท่ัวไป 
     ๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป     ยอดรวม    ๒๗,๒๔๐,๕๐๐.-   บาท 
     ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม    ๓,๙๙๑,๐๐๐. -   บาท 
 

 ข.  ด<านบริการชุมชนและสังคม 
     ๑.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม      ๑,๘๗๒,๐๐๐.-   บาท 
     ๒.  แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน   ยอดรวม      ๑,๓๒๐,๐๐๐.-  บาท 
     ๓.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม      ๔,๙๐๒,๒๐๐.-   บาท 
     ๔.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม     ๔๐,๔๙๘,๐๘๐.-   บาท 
     ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห5     ยอดรวม                -          บาท 
     ๖.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม      ๑๒,๐๘๖,๐๐๐.-  บาท 

ค.  ด<านเศรษฐกิจ 
     ๑.  แผนงานการเกษตร     ยอดรวม          ๕๐,๐๐๐.-   บาท 

ง.  ด<านการดําเนินงานอ่ืน 
     ๑.  แผนงานงบกลาง      ยอดรวม      ๔,๙๕๖,๗๐๐.-   บาท 
 
เหตุผล 
  เพ่ือใช.ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู.บริหารท่ีได.วางแผนไว.ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะ
มายตลอดป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   จึงเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๖   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย พิจารณาให.ความเห็นชอบต�อไป 

 

 

 



 

๘ 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 
งบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ของเทศบาลตําบลชะมาย 
อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

……………..……. 

  โดยท่ีเป3นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕๖  อาศัยอํานาจ 
ตามความใน มาตรา ๖๕ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมจนถึงปQจจุบันจึงตราเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป�     งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้ึนไว.โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชะมายและโดยการอนุมัติของ ผู.ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต�อไปนี้ 
 ข.อ ๑.  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  เรื่อง  งบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
 ข.อ ๒.  เทศบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับ  ต้ังแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป3นต.นไป 
 ข.อ ๓.  งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ให.ตั้งจ�ายเป3นจํานวนรวมท้ังสิ้น  
๙๖,๙๑๖,๔๘๐.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได.ดังนี้ 
         ข.อ ๔.  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
 ก.  ด<านบริหารท่ัวไป 
     ๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป     ยอดรวม    ๒๗,๒๔๐,๕๐๐.-   บาท 
     ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม     ๓,๙๙๑,๐๐๐.-   บาท 

 ข.  ด<านบริการชุมชนและสังคม 
     ๑.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม     ๑,๘๗๒,๐๐๐.-   บาท 
     ๒.  แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน   ยอดรวม     ๑,๓๒๐,๐๐๐. -  บาท 
     ๓.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม     ๔,๙๐๒,๒๐๐.-    บาท 
     ๔.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม    ๔๐,๔๙๘,๐๘๐..-  บาท 
     ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห5     ยอดรวม                -          บาท 
     ๖.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม    ๑๒,๐๘๖,๐๐๐.-  บาท 

ค.  ด<านเศรษฐกิจ 
     ๑.  แผนงานการเกษตร     ยอดรวม           ๕๐,๐๐๐.-   บาท 

ง.  ด<านการดําเนินงานอ่ืน 
     ๑.  แผนงานงบกลาง      ยอดรวม      ๔,๙๕๖,๗๐๐.-   บาท 

 

 



 

๙ 

ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส�วนท่ี ๓ 
 ข.อ  ๕.  ให.นายกเทศมนตรีตําบลชะมายและคณะผู.บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีได.รับ
อนุมัติให.เป3นไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงิน 
 ข.อ  ๖.  ให.นายกเทศมนตรีตําบลชะมายมีหน.าท่ีรักษาการให.เป3นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

( นายประพัฒน5  รักษ5ศรีทอง ) 
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 

 

 

 

                           เห็นชอบ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส'วนท่ี ๓ 

 

 

 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ'าย 

ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ของ 
 

 

 

เทศบาลตําบลชะมาย 
อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

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



 

 

๑๐ 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ'ายทั่วไป 

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

……………… 

รายรับ     รวมท้ังส้ิน  ๙๖,๙๑๖,๔๘๐-  บาท 

 ก.  รายได<ภาษีอากร  รวมท้ังสิ้น ๔๘,๓๖๔,๔๘๐.-  บาท 

๑.  หมวดภาษีอากร    

 รายได<ท่ีจัดเก็บเอง รวม  ๖,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท 
๑.๑  ภาษีบํารุงท.องท่ี  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๒  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จํานวน  ๔,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๓  ภาษีปIาย  จํานวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

รายได<ท่ีรัฐบาลเก็บแล<วจัดสรรให<  รวม  ๔๑,๔๖๔,๔๘๐.-  บาท 
๑.๔  ภาษีสุรา  จํานวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๕  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๖  ภาษีมูลค�าเพ่ิม ๑ใน๙  จํานวน  ๕,๕๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๗  ภาษีมูลค�าเพ่ิมตามพรบ.กําหนดแผนฯ  จํานวน  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๘ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๑.๙  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน  ๑๕,๓๖๔,๔๘๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�
ท่ีผ�านมา 

  ๑.๑๐  ค�าภาคหลวง  จํานวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา  
  ๑.๑๑  ค�าภาคหลวงแร�  จํานวน  ๕,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

๑.๑๒  ค�าภาคหลวงปNโตรเลียม  จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

ข.  รายได<ท่ีมิใช'ภาษีอากร   รวมท้ังสิ้น ๖,๕๕๒,๐๐๐.-  บาท 

๒.  หมวดค'าธรรมเนียมค'าปรับและใบอนุญาต  รวม ๑,๙๔๒,๐๐๐.-  บาท 

 ๒.๑  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท  ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
 



 

๑๑ 

๒.๒  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน  ๒,๐๐๐.- บาท ประมาณการตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา 
  ๒.๓  ค�าปรับผู.กระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 

๒.๔  ค�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๒.๕  ค�าปรับผิดสัญญา  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
๒.๖  ค�าใบอนุญาตประกอบการค.าสําหรับกิจการท่ีเป3นอันตรายต�อสุขภาพ  จํานวน  ๙๐,๐๐๐.-  บาท  
ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
๒.๗  ค�าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัวเรือนหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี
เกิน ๒๐๐  ตารางเมตร  จํานวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการตํ่ากว�าป�ท่ีผ�านมา 
๒.๘  ค�าใบอนุญาตอ่ืน ๆ  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
๒.๙  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน�ายสินค.าในท่ีทางสาธารณะ  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท ประมาณ
การสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๒.๑๐  ค�าธรรมเนียมใบรับแจ.งการขุดดินและถมดิน  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท ประมาณการเท�ากับป�ท่ี
ผ�านมา 
๒.๑๑  ค�าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  จํานวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท ประมาณการสูงกว�า
ป�ท่ีผ�านมา 

๓.  หมวดรายได<จากทรัพย>สิน  รวม ๓,๖๑๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๓.๑  ค�าเช�าท่ีดิน   จํานวน   ๑๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
๓.๒  ค�าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จํานวน  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๓.๓ ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ป�ท่ีผ�านมาไม�ได.ต้ังไว. 

๔.  หมวดรายได<เบ็ดเตล็ด  รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๓.๑  รายได.เบ็ดเตล็ด  จํานวน  ๗๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
๓.๒  ค�าขายแบบแปลน  จํานวน   ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการเท�ากับป�ท่ีผ�านมา 

ค.  เงินช'วยเหลือ  รวม ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.  หมวดเงินอุดหนุน  รวม ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๑.๑  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   จํานวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ประมาณการสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 

๒.  เงินสํารองรายรับ  รวม       -  บาท   

 

 



๑๒ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

…………………. 

วัตถุประสงค> 
๑.  เพ่ือให.การบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
๒.  เพ่ือให.การบริหารงานด.านการจัดเก็บสถิติ  ข.อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป3นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือให.งานด.านกฎหมาย  และการจัดทํานิติกรรมต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลชะมายเป3นไปอย�างมีประ 

สิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
๑.  การบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง 
๒.  จัดเก็บสถิติข.อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ 
๓.  การดําเนินกิจการสภา ฯและการประชุมสภา ฯ 
 

หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

๑.  สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  ๒๒,๘๗๓,๓๐๐.-  บาท 

๒.  กองคลัง   งบประมาณรวม  ๔,๓๖๗,๒๐๐.-  บาท 

 

 

 



๑๓ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

ด<านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

๑. งานบริหารทั่วไป ๗,๐๐๓,๔๐๐ ๓,๕๓๗,๐๐๐ ๘,๕๒๗,๘๐๐ ๑,๐๐๕,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐ - ๒,๒๓๕,๑๐๐ ๒๒,๘๗๓,๓๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๐๐๑๑๑ 

๒. งานบริหารงานคลัง ๒,๐๑๙,๐๐๐ ๖๘๗,๐๐๐ ๑,๖๐๑,๒๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ๔,๓๖๗,๒๐๐ กองคลัง ๐๐๑๑๓ 

รวม ๙,๐๒๒,๔๐๐ ๔,๒๒๔,๐๐๐ ๑๐,๑๒๙,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐  ๒,๒๕๕,๑๐๐ ๒๗,๒๔๐,๕๐๐   



๑๔ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริหารท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

…………………. 

วัตถุประสงค> 
๑.  เพ่ือให.การบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคลเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒.  เพ่ือให.การบริหารงานด.านการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือให.งานด.านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินเป3นไปอย�างมีประ สิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
๑.  การบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
๒.  การปIองกันภัยฝTายพลเรือน 
๓.  การปIองกันและระงับสาธารณภัย 
 

หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๑.  สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  ๓,๙๙๑,๐๐๐.-         บาท 



๑๕ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

ด<านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ�าย

อื่น 

ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

๑.งานปIองกันภัยฝTายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - - ๓,๕๙๑,๐๐๐ ๓,๙๙๑,๐๐๐ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม - - ๔๐๐,๐๐๐ - - - ๓,๕๙๑,๐๐๐ ๓,๙๙๑,๐๐๐   



๑๖ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

…………………. 

วัตถุประสงค> 

-  เพ่ือให.การบริการเก่ียวกับการศึกษาเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
-  ส�งเสริมและสนับสนุนให.นักเรียนมีอนามัยท่ีดี 
  
งานท่ีทํา 

-  อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและอาหารกลางวันและนันทนาการต�าง ๆ ของโรงเรียน 
-  ส�งเสริมในด.านสุขภาพและอนามัยของนักเรียน 
 

หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณ  ๔,๙๐๒,๒๐๐.-  บาท    

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 
ด<านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน    
และ  สิ่งก�อสร.าง รวม 

หน�วยงาน
เจ.าของ           

งบประมาณ 

รหัสบัญชี 

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

 

--- -- ๒,๕๕๐,๐๐๐ - ๒,๒๕๒,๒๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๒,๒๐๐ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม --- -- ๒,๕๕๐,๐๐๐ - ๒,๒๕๒,๒๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๒,๒๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



๑๘ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

…………………. 

วัตถุประสงค> 

๑.  เพ่ือส�งเสริมกิจกรรมด.านศาสนา  ประเพณีต�าง ๆ 
๒.  เพ่ือส�งเสริมการแข�งขันกีฬา  และการพัฒนาด.านสุขภาพพลานามัย 
๓.  เพ่ือปลูกฝQงให.ประชาชนและเยาวชนได.สืบสานประเพณีตลอดไป 
๔.  ส�งเสริมความรู.และประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน 
 

งานท่ีทํา 

๑.  จัดกิจกรรมด.านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีประจําป� 
๒.  จัดการแข�งขันกีฬาในระดับท.องถ่ิน  หมู�บ.าน  ตําบล อําเภอ  จังหวัด 
 
หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ  �,���,���.-  บาท 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

๑.  งานกีฬาและนันทนาการ 

๒.  งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท.องถิ่น 

 

- 

- 

- 

- 

๔๙๐,๐๐๐ 

๑,๒๖๐,๐๐๐ 

- 

- 

- 

๑๒๒,๐๐๐ 

- 

 

 

- ๔๙๐,๐๐๐ 

๑,๓๘๒,๐๐๐ 

สํานักปลดัเทศบาล  

รวม - - �,�	�,��� - ���,��� - - �,���,���   



๒๐ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร<างความเข<มแข็งของชุมชน 

…………………. 

วัตถุประสงค> 

๑.  เพ่ือให.ประชาชนได.ประกอบอาชีพและมีรายได.เลี้ยงครอบครัว 
๒.  เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓.  เพ่ือส�งเสริมเพ่ิมรายได.ลดรายจ�ายในครัวเรือน 
 
งานท่ีทํา 

๑.  โครงการช�วยเหลือประชาชนให.มีอาชีพ 
๒.  อุดหนุนกลุ�มอาชีพ 
 
หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 
ด<านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร<างความเข<มแข็งของชุมชน 
 

งาน เงินเดือน         
ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ�าย

อื่น 

ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

-  งานส�งเสริมและสนับสนุน
ความเข.มแข็งของชุมชน 

- - ๑,๑๗๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑,๓๒๐,๐๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม - - ๑,๑๗๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑,๓๒๐,๐๐๐   

 

 

 



๒๒ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

…………………. 

 

วัตถุประสงค> 
๑  เพ่ือให.การบริหารท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
๒  เพ่ือพัฒนาเส.นทางคมนาคมให.เหมาะสม 
๓  เพ่ือให.บริการในการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต.องตามสุขลักษณะ 

 
งานท่ีทํา 

๑. การบริหารท่ัวไปและการบริหารงานบุคคล 
๒. โครงสร.างพ้ืนฐาน  เช�น  ก�อสร.างถนน สะพาน ฯลฯ 
๓. การขยายเขตไฟฟIา  ประปา 
๔. การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑.  สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณ ๑,๖๒๘,๐๐๐.-  บาท 

๒.  กองช�าง   งบประมาณ ๓๘,๘๗๐,๐๘๐.-  บาท 



๒๓ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

  ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 

ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

๑.  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๒. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
เคหะและชุมชน 

 

- 

 

๒,๔๓๐,๐๘๐ 

 

๑,๖๒๘,๐๐๐ 

 

๘๒๐,๖๐๐ 

- 

 

๒,๑๘๖,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

- 

 

๑,๓๙๙,๔๐๐ 

- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

- 

 

๓๑,๘๓๔,๐๐๐ 

๑,๖๒๘,๐๐๐ 

 

๓๘,๘๗๐,๐๘๐ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล.อม 

 
กองช�าง 

 

รวม ๒,๔๓๐,๐๘๐ ๒,๔๔๘,๖๐๐ ๒,๑๘๖,๐๐๐ - ๑,๓๙๙,๔๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๑,๘๓๔,๐๐๐ ๔๐,๔๙๘,๐๘๐   



๒๔ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 
ด<านการดําเนนิการอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
………………… 

วัตถุประสงค> 

๑.  เพ่ือให.การบริหารงานท่ีไม�ใช�ภารกิจของหน�วยงานใดโดยเฉพาะเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพ่ือให.การบริหารงานตามข.อผูกพันกับหน�วยงานอ่ืนเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชน 
 
งานท่ีทํา 
๑.  ตามข.อผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย 
๒.  เงินสํารองจ�ายไว.ใช.จ�ายในกิจการท่ีไม�สามารถคาดการณ5ได.ล�วงหน.า  
 
หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ  
สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณ ๔,๙๕๖,๗๐๐.-   บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

การดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 
ค�าจ.างชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

 

๑.  งบกลาง 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

๔,๙๕๖,๗๐๐ 

 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

 

 

รวม - - - - - - - ๔,๙๕๖,๗๐๐   



๒๖ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 
ด<านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

…………… 

 

วัตถุประสงค> 

-  เพ่ือพัฒนางานในด.านการเกษตรของชุมชน 
-  เพ่ือให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

งานท่ีทํา 

-  การดําเนินงานของศูนย5ถ�ายทอดเทคโนโลยี 

 
หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ส�วนสํานักปลัดเทศบาล               งบประมาณรวม                 ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



๒๗ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 

ด<านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

 

๑.  งานส�งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

๐๐๓๒๑ 

รวม - - ๕๐,๐๐๐ - - - - ๕๐,๐๐๐   



๒๘ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'าย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
รายจ'ายตามแผนงาน 

ด<านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

…………… 

 

วัตถุประสงค> 

-  เพ่ือพัฒนางานในด.านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
-  เพ่ือให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-  เพ่ือปIองกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน 
- เพ่ือแก.ไขปQญหามลพิษและสิ่งแวดล.อมในชุมชน 
 

งานท่ีทํา 

-  การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- การจัดการสิ่งแวดล.อมชุมชน 
-การดําเนินงานในด.านสาธารณสุข 
 

หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม               งบประมาณรวม              ๑๒,๐๘๖,๐๐๐.-  บาท 



๒๙ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามแผนงาน 
ด<านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
เงินเดือน         

ค�าจ.างประจํา 

ค�าจ.าง        
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน   
ใช.สอยและวัสด ุ

ค�า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภณัฑ5ที่ดิน
และสิ่งก�อสร.าง 

รวม 
หน�วยงานเจ.าของ

งบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

 

๑.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

 

 

๒๙๐,๐๐๐ - ๕,๖๗๐,๙๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕,๘๒๐,๑๐๐ ๑๒,๐๘๖,๐๐๐ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล.อม 

 

 

รวม ๒๙๐,๐๐๐ - ๕,๖๗๐,๙๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕,๘๒๐,๑๐๐ ๑๒,๐๘๖,๐๐๐   



 

๓๐ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน 
สํานักปลัดเทศบาล 

…………………… 

ตั้งงบประมาณรายจ'ายท้ังส้ิน         ๓๙,๙๖๕,๒๐๐.- บาท 

๑.  รายจ'ายประจํา      ต้ังไว.    ๓๔,๐๓๙,๑๐๐.- บาท 

 ๑.๑  หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา ต้ังไว.  ๗,๐๐๓,๔๐๐.-  บาท 

 ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย   ต้ังไว.  ๓,๖๑๓,๖๘๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� สํานักปลัดเทศบาล  ในตําแหน�ง 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล(๒ อัตรา) หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล นักบริหารงานท่ัวไป ๖ (๓ อัตรา)      
เจ.าพนักงานธุรการ เจ.าหน.าท่ีธุรการ  เจ.าหน.าท่ีวิเคราะห5นโยบายและแผน  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา    
เจ.าพนักงานปIองกันและบรรเทาฯ (๒ อัตรา) เจ.าหน.าท่ีปIองกันและบรรเทาฯ นิติกร เจ.าหน.าท่ีประชาสัมพันธ5 
นักพัฒนาชุมชน (๒ อัตรา) และพนักงานเทศบาลในตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป� จํานวน  ๑๒  
เดือน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๑.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ ต้ังไว.  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู.รบ และเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย เงิน พ.ต.ก สําหรับนิติกร
และพนักงานเทศบาลในตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป� จํานวน  ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๑.๓  ประเภทเงินประจําตําแหน'ง  ต้ังไว.  ๑๗๖,๔๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินประจําตําแหน�ง
สําหรับนักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๗-๘ โดยให.ได.รับเงินค�าตอบแทนรายเดือนสูงกว�าอัตราเงินประจํา
ตําแหน�ง จํานวน ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๑.๔  ประเภทค'าจ<างประจํา  ต้ังไว.  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างประจําและเงิน
ปรับปรุงค�าจ.างประจํา  จํานวน  ๑  ตําแหน�ง  ๑๒  เดือน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๑.๕  ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ  ต้ังไว.  ๒๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของลูกจ.างประจําและเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ.างประจํา  จํานวน  ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

 
 

 

 



 

๓๑ 

๑.๑.๖ ประเภทค'าตอบแทนผู<บริหารองค>กรปกครองส'วนท<องถ่ิน  ต้ังไว.  ๑,๐๘๕,๗๖๐.-  บาท  
เพ่ือจ�ายเป3นเงินค�าตอบแทนรายเดือน เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง เงินค�าตอบแทนพิเศษ สําหรับ
นายกเทศมนตรีฯ เดือน ละ ๔๐,๘๐๐ บาทและรองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย จํานวน  ๒ คน เดือนละ 
๒๔,๘๔๐ บาทต�อคน  จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๑.๗  ประเภทค'าตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผู<บริหารองค>กรปกครองส'วนท<องถ่ิน      
ต้ังไว.  ๒๐๗,๓๖๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินค�าตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการผู.บริหาร เดือนละ 
๑๐,๐๘๐ บาทและท่ีปรึกษาของผู.บริหาร อปท. เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๑.๘  ประเภทค'าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา  ต้ังไว.  
๑,๕๕๕,๒๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภาฯ เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท รอง
ประธานสภาฯ เดือนละ ๑๒,๙๖๐ บาท สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จํานวน  
๑๒  คนๆ ละ  ๑๒  เดือน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 
 ๑.๒  หมวดค'าจ<างช่ัวคราว ต้ังไว.     ๓,๕๓๗,๐๐๐.-  บาท 

๑.๒.๑  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง  ต้ังไว.  ๒,๓๘๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าตอบแทนราย
เดือนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป�สําหรับพนักงานจ.างสํานักปลัดเทศบาล  ตําแหน�งนักการภารโรง 
ผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีวิเคราะห5นโยบายและแผน ผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ยาม ผู.ช�วย
เจ.าหน.าท่ีธุรการ พนักงานขับรถยนต5 ครูผู.ดูแลเด็ก คนงานท่ัวไป พนักงานดับเพลิง และพนักงานจ.างใน
ตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป� จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

๑.๒.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ ของพนักงานจ<าง ต้ังไว.  ๑,๑๕๗,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต�างๆ สําหรับพนักงานจ.างสํานักปลัดเทศบาล และพนักงานจ.างในตําแหน�ง
ต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป� จํานวน ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 
๑.๓  หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ ต้ังไว.  ๑๔,๔๔๗,๘๐๐.-  บาท  

  ค'าตอบแทน  ต้ังไว.  ๖๙๑,๘๐๐.-  บาท 

 ๑.๓.๑  ประเภทเบ้ียประชุม ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าตอบแทนประเภท
เบ้ียประชุมรายครั้งสําหรับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลตําบลชะมาย   (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 



 

๓๒ 

๑.๓.๒  ประเภทค'าเช'าบ<าน ต้ังไว.   ๑๘๑,๘๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าเช�าบ.านของพนักงาน
เทศบาลตําบลชะมายสํานักปลัดเทศบาล  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓  ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล  ต้ังไว. ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและผู.บริหารท.องถ่ิน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๔  ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว.  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินบํารุง
การศึกษาและค�าเล�าเรียนสําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและผู.บริหารท.องถ่ิน  (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๕  ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว.   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือ
จ�ายเป3นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง
ของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย และข.าราชการ พนักงานของส�วนราชการอ่ืน ท่ีเทศบาลตําบลชะมายมี
หนังสือความอนุเคราะห5ร�วมปฏิบัติภารกิจ ท้ังนี้เป3นไปตามระเบียบท่ีทางราชการวางไว.  (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๖  ประเภทค'าตอบแทนคณะกรรมการและอาสาสมัคร   ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�าย
เป3นค�าตอบแทนคณะกรรมการท่ีได.รับการแต�งต้ังให.ดําเนินการงานต�างๆ และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานใน
ภารกิจและหน.าท่ีของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๗  ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�าย
เป3น ค�าตอบแทนในการปฏิบัติงานกู.ชีพกู.ภัย  ค�าใช.จ�ายสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปพร.  
สวัสดิการ และค�าใช.จ�ายอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสมาชิก อปพร .ในเขตตําบลชะมาย และพนักงาน
เจ.าหน.าท่ีท่ีเทศบาลตําบลชะมายขอตัวมาร�วมในการปฏิบัติหน.าท่ีในแต�ละครั้งภายในเขตตําบลชะมาย (เงิน
รายได. แผนงานรักษาความสงบฯ)   

๑.๓.๘ ค'าตอบแทนการปฏิบัติงานการแพทย>ฉุกเฉิน  ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายให.กับ
ผู.ปฏิบัติงานในระบบการแพทย5ฉุกเฉิน ซ่ึงให.บริการรับส�งผู.ปTวยและผู.บาดเจ็บฉุกเฉิน (เงินรายได. แผนงาน
รักษาความสงบฯ)   

 
 -  ค'าใช<สอย  ต้ังไว. ๙,๑๕๖,๐๐๐.-  บาท 

ประเภทรายจ'ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ  

๑.๓.๙  ค'าธรรมเนียมและค'าลงทะเบียนต'างๆ  ต้ังไว.  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าธรรมเนียมและ
ค�าลงทะเบียนในการฝWกอบรมและสัมมนาของผู.บริหาร ผู.ช�วยผู.บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย 

 

 

 



 

๓๓ 

พนักงานเทศบาลตําบลชะมาย  พนักงานจ.างของ เทศบาลตําบลชะมาย และค�าธรรมเนียมหรือค�าลงทะเบียน
อ่ืนๆ ท่ีเทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๐  ค'าวารสาร    ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือหนังสือให.กับศูนย5ความรู.และ
ห.องสมุดประชาชน หนังสือพิมพ5  วารสาร  หนังสือราชกิจจานุเบกษา    และหนังสือต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับ
การปฏิบัติงาน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๑  ค'าโฆษณาเผยแพร'   ต้ังไว.  ๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดทําแผ�นพับ โปสเตอร5 
ปฏิทิน สิ่งพิมพ5ต�างๆ  วารสารประชาสัมพันธ5 ปIายประชาสัมพันธ5 ค�าจัดทําหนังสือ คู�มือ แผ�นพับตาม
โครงการคลีนิกกฏหมาย  ค�าประชาสัมพันธ5ข.อมูลข�าวสารค�าประชาสัมพันธ5การเลือกต้ังท่ีกฎหมายกําหนด 
งานต�าง ๆ ท่ีจะต.องเผยแพร�ให.ประชาชนได.รับทราบผ�านสื่อต�างๆ และอยู�ในอํานาจหน.าท่ี  (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๒  ค'าใช<จ'ายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าใช.จ�าย
ต�างๆ ในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
ชะมายและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพ่ือนําข.อมูลมา
จัดทําเป3นแผนพัฒนาท.องถ่ิน และค�าใช.จ�ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๓ ค'าจ<างเหมาบริการ  ตั้งไว<  ๑,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายให.ได.มาซ่ึงบริการ 
ดังนี้ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑. ค�าจ.างเหมาบริการ  ต้ังไว. ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าเย็บหรือเข.าเล�มเอกสาร  ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าจัดพิมพ5/ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ค�าจ.างเหมาทําสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ5  ค�าจ.าง
เหมาการปรับปรุงศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก และอ่ืนๆของเทศบาลตําบลชะมาย และอ่ืนๆ   

๒. ค�าจ.างเหมาบริการ ต้ังไว. ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างเหมาบริการให.ผู.รับจ.างทําการ
อย�างหนึ่งอย�างใด เช�น การจ.างเหมาประจํารถบรรทุก ค�าจ.างตีเส.นเครื่องหมายจราจร ค�าใช.จ�ายในการ
ประดับตกแต�งอาคารสถานีเนื่องในเทศกาลต�างๆ  ค�าจ.างเหมาในกิจการสถานีขนส�งผู.โดยสารอําเภอทุ�งสง 
งานปIองกันและบรรเทาสารณภัยและอ่ืนๆตามอํานาจหน.าท่ี  

 
ประเภทรายจ'ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

 ๑.๓.๑๔   ค'ารับรอง   ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑  ค�ารับรองในการต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเลี้ยง
รับรองต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจเยี่ยม  ศึกษาดูงาน นิเทศงานของ หรืองานอ่ืนๆ ท่ี เทศบาล 

 

 

 



 

๓๔ 

ตําบลชะมายต.องให.การเลี้ยงต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีเทศบาลตําบลชะมายต.อง
รับผิดชอบหรือดําเนินการ 

๒  ค�าใช.จ�ายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการประชุมต�างๆ  ต้ังไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการเลือกต้ังอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนด การประชุมต�างๆ ท่ีอยู�ใน
อํานาจหน.าท่ีของเทศบาลตําบลชะมายท่ีจะต.องดําเนินการ  ตลอดจนงานในกิจการสภาเทศบาลตําบลชะมาย
และงานอ่ืนๆ ตามอํานาจหน.าท่ี  

๑.๓.๑๕  ค'าใช<จ'ายในการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาและงานประเพณีประจําป" ต้ังไว.  ๑,๑๖๐,๐๐๐.-  
บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดงานรัฐพิธีและงานประจําป�ต�าง ๆ ดังนี้  (เงินรายได. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

๑.  การจัดกิจกรรมวันท่ี  ๕ ธันวามหาราช  เป3นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท(รวมกิจกรรมของศูนย5
พัฒนา เด็กเล็กตําบลชะมาย) 

๒.  การจัดกิจกรรมวันท่ี  ๑๒  สิงหาคม เป3นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท (รวมกิจกรรมของศูนย5พัฒนา 
เด็กเล็กตําบลชะมาย) 

๓. การจัดงานประเพณีชักพระ  เป3นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท 
๔.  การจัดกิจกรรมวันผู.สูงอายุ เป3นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท 
๕.  การจัดกิจกรรมวันเด็ก เป3นเงิน  ๑๙๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๖. งานลอยกระทงประจําป�  เป3นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   
๗. การจัดงานทําบุญตักบาตรในวันสําคัญหรืองานประจําป�ของท.องถ่ิน เป3นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๘. งานประเพณีของท.องถ่ินและงานรัฐพิธีอ่ืนๆ ของหมู�บ.านท่ีอยู�ในอํานาจหน.าท่ีของเทศบาลตําบล

ชะมาย และการจัดกิจกรรมของศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก เป3นเงิน  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท  
๑.๓.๑๖  ค'าใช<จ'ายในโครงการเทศบาลตําบลชะมายพบประชาชน ต้ังไว. ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือ

เป3นค�าใช.จ�ายต�าง ๆ ตามโครงการเทศบาลตําบลชะมายพบประชาชน  ในการบริการด.านส�งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมการสร.างชุมชนเข.มแข็ง การสาธารณสุข การเยี่ยมผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTวยเอดส5 การเยี่ยมแม�
หลังคลอด  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๗  ค'าใช<จ'ายในการแข'งขันกีฬา  ต้ังไว.  ๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าใช.จ�ายในการ
แข�งขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกท่ีจะต.องดําเนินการท้ังในระดับอําเภอและจังหวัดและค�าใช.จ�ายในการ
แข�งขันกีฬาของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายและการแข�งขันกีฬาอ่ืนๆ ท่ีเป3นอํานาจหน.าท่ีของเทศบาล
ตําบลชะมายจะต.องเข.าร�วมการแข�งขันฯ (เงินรายได.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 
 

 

 

 



 

๓๕ 

๑.๓.๑๘  ค'าใช<จ'ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๑๙  ค'าใช<จ'ายตามโครงการแก<ไขป(ญหาโรคเอดส>  ต้ังไว.  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการให.ความรู.และการปIองกันด.านโรคเอดส5   (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๒๐  ค'าใช<จ'ายในการปOองกันและแก<ไขป(ญหายาเสพติด  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการจัดฝWกอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน  การช�วยเหลือดูแลและส�งไปบําบัดท่ีสถานบําบัดฯ  การ
รณรงค5และเฝIาระวัง การส�งเสริมสนับสนุนการเรียนรู.เรื่องยาเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ�มเสี่ยงตาม
ยุทธศาสตร5 ๕ รั้วปIองกัน    (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๒๑  ค'าใช<จ'ายในการส'งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู<สูงอายุ  คนพิการ  ผู<ปPวย
เอดส>  ต้ังไว.  ๙๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการจัดต้ังและพัฒนาศักยภาพชมรมผู.สูงอายุ การ
ฝWกอบรม  ส�งเสริมการจัดกิจกรรมและฝWกอาชีพ  การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู.สูงอายุ คนพิการ  
ผู.ปTวยเอดส5  ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๒๒  สนับสนุนการดําเนินงานศูนย>บริการและถ'ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล  ต้ังไว.  
๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการดําเนินงานและกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย5บริการและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล  (เงินรายได.  แผนงานการเกษตร) 

๑.๓.๒๓  โครงการส'งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการ
ดําเนินกิจกรรมส�งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๒๔  ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมและสัมมนาบุคลากร  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการฝWกอบรมและสัมมนาบุคลากรของ เทศบาลตําบลชะมายชะมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรให.มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

๑.๓.๒๕  โครงการตามยุทธศาสตร>การพัฒนากลุ'ม/องค>กรตําบลชะมาย  ต้ังไว.  ๗๐,๐๐๐.-  บาท  
เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ�มอาชีพ  กลุ�ม OTOP ร�วมกับ มทร.ศรีวิชัย(เงินรายได.  
แผนงานสร.างความเข.มแข็ง) 

๑.๓.๒๖ ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต<น FR ๒๔ ช่ัวโมง  ตั้งไว< ๕๐,๐๐๐.- 
บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการฝWกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต.นในการช�วยเหลือผู.ประสบอุบัติเหตุและ
ประสบภัยต�างๆในเบ้ืองต.นก�อนนําส�งสถานพยาบาล (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๒๗ ค'าใช<จ'ายเก่ียวกับ อปพร.  ต้ังไว.  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการฝWกทบทวน
แผนปIองกันภัยต�างๆ ค�าใช.จ�ายเก่ียวกับการดําเนินการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลสําคัญ 
การปIองกันและแก.ไขปQญหาอุบัติเหตุจราจรขององค5กรปกครองส�วนท.องถ่ินและภาคีท่ีเก่ียวข.อง (เงินรายได.
แผนงานรักษาความสงบฯ)   

 

 



 

๓๖ 

๑.๓.๒๘ โครงการแจกย้ิมอ่ิมธรรม ต้ังไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการจัดกิจกรรมให.
คนในชุมชนเข.าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสําคัญ การอบรมให.ความรู.และปลูกฝQงคุณธรรม จริยธรรมใน
ชุมชนให.มีความรับผิดชอบร�วมกัน(เงินรายได.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

๑.๓.๒๙ โครงการเข<าค'ายเด็กและเยาวชน  ต้ังไว. ๖๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการ
ดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเข.าค�ายเด็กและเยาวชนของมัสยิดบารอกัส เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม�
พึงประสงค5 และเสริมสร.างให.เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีดีงามตามหลักศาสนาอิสลาม (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓๐ โครงการอบรมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน  ต้ังไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือ
เป3นค�าใช.จ�ายในการส�งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให.เด็ก เยาวชนและประชาชน ให.มีวิธีคิด จิตสํานึกร�วมกัน
รับผิดชอบต�อชุมชน มีความรู. เรียนรู. ใช.ภูมิปQญญาในอดีตถ�ายทอดประสบการณ5สู�คนรุ�นใหม�(เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

๑.๓.๓๑ โครงการส'งเสริมและฝRกอาชีพให<ประชาชน  ต้ังไว.  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�าย
ในการจัดต้ังศูนย5ฝWกอาชีพ การส�งเสริม สนับสนุนการฝWกอาชีพให.กับประชาชนและจัดต้ังศูนย5จําหน�าย
ผลิตภัณฑ5 OTOP ตําบลชะมาย (เงินรายได.  แผนงานสร.างความเข.มแข็ง) 

๑.๓.๓๒ โครงการจัดตั้งกลุ'มทํายางแผ'นคุณภาพดี ต้ังไว. ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายใน
ส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มปรับปรุงยางแผ�นคุณภาพดีและรวมกลุ�มซ้ือ-ขายยาง  เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
และช�วยเหลือเกษตรกรสวนยางให.สามารถขายยางได.ในราคาดี (เงินรายได.  แผนงานสร.างความเข.มแข็ง) 

๑.๓.๓๓ โครงการสานสัมพันธ>สายใยครอบครัว  ต้ังไว.  ๔๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการ
จัดกิจกรรมของศูนย5พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สร.างความเข.มแข็งในการบริหารงานและแก.ไขปQญหาสังคม
อย�างยั่งยืน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓๔  โครงการส'งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�าย
ในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การจ.างเด็กและเยาวชนทํางานช�วงปNดภาคเรียน การประกวดวง
ดนตรีและขับร.องเพลงพ้ืนบ.าน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓๕  ค'าใช<จ'ายในการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ต้ังไว.  ๔๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการฝWกอบรม  ทัศนศึกษาดูงานของผู.บริหาร ผู.ช�วยผู.บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย  
พนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง ตลอดจนกลุ�มองค5กรต�างๆ ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน 
การปฏิบัติหน.าท่ีการบริการสาธารณะ ส�งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาทอํานาจหน.าท่ีของ
ตนเองและด.านกิจการสภา (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 



 

๓๗ 

๑.๓.๓๖  โครงการสนับสนุนค'าใช<จ'ายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว.   ๗๐๐,๐๐๐.-  บาท   
เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู. ค�าใช.จ�ายในด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการเรียนรู. ค�าอุปกรณ5การศึกษา ค�ากิจกรรมพัฒนาผู.เรียนสําหรับเด็ก ค�าใช.จ�ายในการพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษา  ค�าอาหารกลางวันศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย  และค�าใช.จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจะต.อง
ดําเนินการตามอํานาจหน.าท่ีของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะมาย จํานวน  ๓  ศูนย5   (เงินรายได.  
แผนงานการศึกษา)  

ประเภทรายจ'ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม'เข<าลักษณะรายจ'ายหมวดอ่ืนๆ 

 ๑.๓.๓๗  ค'าเดินทางไปราชการ  ต้ังไว.  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ  
ค�าท่ีพักและอ่ืนๆ ท่ีจําเป3นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย      
พนักงานจ.าง  ผู.บริหารท.องถ่ิน  สมาชิกสภา เทศบาลตําบลชะมายชะมายและอปพร.หรือผู.ท่ีได.รับอนุญาตให.
เดินทางไปราชการ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓๘  ค'าพวงมาลา   ต้ังไว.  ๑,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือพวงมาลาและอ่ืนๆ สําหรับใช.
ในวันสําคัญๆ  ของทุกป�  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๓๙  ค'าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย  ต้ังไว.   ๒๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายในกรณีท่ีเทศบาลตําบลชะมาย  ต.องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (เงิน
รายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

๑.๓.๔๐  โครงการปกปOองสถาบันชาติ  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการจัดทํา
โครงการในการปกปIองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย5ซ่ึงเป3นสถาบันของชาติอัน
เป3นศูนย5รวมแห�งความเป3นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๒๔  ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๒ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๔๑  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ>  ต้ังไว. ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการจัดงานแถลงข�าว ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ5ต�างๆ ค�าเอกสารเผยแพร�
ประชาสัมพันธ5ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลชะมาย สื่อประชาสัมพันธ5โครงการฯ และค�าใช.จ�ายอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนตามโครงการฯ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๔๒  ค'าใช<จ'ายในการเลือกตั้ง  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการเลือกต้ัง สส. 
สว. และการเลือกต้ังอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนด และรายการค�าใช.จ�ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับการเลือกต้ัง  
(เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 



 

๓๘ 

๑.๓.๔๓ โครงการเศรษฐกิจชุมชน  ต้ังไว.  ๗๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าชดใช.เงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนกรณีองค5การบริหารส�วนตําบลชะมายได.จัดต้ังเป3นเทศบาลตําบลชะมาย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๑๐/ว ๐๑๓๒ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ (เงินรายได.  แผนงานสร.างความ
เข.มแข็ง) 

ประเภทรายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน 

๑.๓.๔๔  ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ>  ต้ังไว. ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
บํารุง รักษาและซ�อมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5  ท่ีมีวงเงินไม�เกิน  ๕,๐๐๐ บาท  และอยู�ในความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหน.าท่ีของ เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

 
-  ค'าวัสดุ  ตั้งไว< ๔,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.๓.๔๕  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล'อล่ืน    ต้ังไว.  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล�อลื่น  น้ํามันเครื่อง  จาระบีและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.อง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๔๖ ประเภทวัสดุเครื่องแต'งกาย ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องแต�ง
กายและอ่ืนๆ เพ่ือใช.ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ.างและค�าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต�งกาย
ของสมาชิก อปพร. ซ่ึงเทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๔๗  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร'  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเป3นค�าจัดซ้ือ ฟNล5ม
ถ�ายรูป  สี พู�กัน แผ�นซีดี และวัสดุท่ีเก่ียวข.องท่ีใช.ในการโฆษณาและเผยแพร�  (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๔๘  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง   ต้ังไว.     ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ
วัสดุยานพาหนะและขนส�งและวัสดุท่ีเก่ียวข.องกับยานพาหนะและขนส�งท่ีจะต.องดําเนินการเพ่ือให.เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ  (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๔๙ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร> ต้ังไว.   ๑๐๐,๐๐๐ .- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร5และวัสดุท่ีเก่ียวข.องเพ่ือใช.ในการปฏิบัติงาน  สํานักปลัดเทศบาล  เช�น แผ�นกรองแสง  กระดาษ
ต�อเนื่อง  หมึกพิมพ5  แผ�นดิสก5  แผ�นซีดี   (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๕๐   ประเภทวัสดุงานบ<านงานครัว ค'าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ต้ังไว.   ๑,๘๐๐,๐๐๐.-  
บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ของเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตตําบลชะมาย  ต้ังแต�
อนุบาล – ป.๖ และศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก  (เงินรายได. แผนงานการศึกษา) 

 

 

 



 

๓๙ 

๑.๓.๕๑  ประเภทวัสดุงานบ<านงานครัว  ต้ังไว.  ๘๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุงาน
บ.านงานครัวท่ีจะต.องใช.ในสํานักงานและอุปกรณ5อ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องและต.องดําเนินการในศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๕๒  ประเภทวัสดุกีฬา  ต้ังไว.    ๙๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ืออุปกรณ5กีฬาสําหรับ
ศูนย5กีฬาหมู�บ.าน  และสําหรับการแข�งขันกีฬาในระดับต�างๆ ท่ี เทศบาลตําบลชะมายจะต.องดําเนินการตาม
อํานาจหน.าท่ี  (เงินรายได.  (เงินรายได.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

๑.๓.๕๓  ประเภทวัสดุก'อสร<าง  ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร.างเพ่ือ
นําไปสร.างบ.านหรือซ�อมแซมบ.านท่ีอยู�อาศัยให.กับประชาชนผู.ด.อยโอกาส  ผู.ยากไร.  และผู.ยากจน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาไทยท่ี  มท ๐๘๙๑.๔/ ว ๔๒๒  ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ5  ๒๕๕๐ และการปรับปรุงศูนย5
พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายท่ีไม�ใช�การต�อเติม ดัดแปลง ฯ อาคารและครุภัณฑ5  งานอ่ืนๆ ตามอํานาจหน.าท่ีท่ี
จะต.องดําเนินการ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๕๔   ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุ  
สํานักงานสํานักปลัดเทศบาลและศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก เช�น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธง
ชาติ สมุดต�างๆ สิ่งพิมพ5ท่ีได.จากการซ้ือหรือจ.างพิมพ5 แบบพิมพ5และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป3นต.องใช.ในการปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  
 ๑.๓.๕๕ วัสดุอุปกรณ>ต'างๆของศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว. ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ
วัสดุและอุปกรณ5สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมายในการพัฒนาผู.เรียน ด.านอารมณ5-จิตใจ ด.านอนามัย 
ด.านร�างกายสําหรับเด็กเล็ก  เช�น ชั้นวางของ ชั้นวางรองเท.า บอร5ดสําหรับแสดงผลงาน โต̂ะเขียนหนังสือเด็ก
แบบกลุ�มและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องจําเป3นต.องดําเนินการสําหรับใช.ในการส�งเสริมการเรียนการสอน (เงินรายได. 
แผนงานการศึกษา)  
 ๑.๓.๕๖   วัสดุอ่ืนๆ  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงไม�เข.าลักษณะวัสดุ
ประเภทหนึ่งประเภทใด แต�มีความจําเป3นต.องใช.ในกิจการของเทศบาล เช�น มิเตอร5น้ํา มิเตอร5ไฟฟIา หัววาล5ว
ปNด-เปNดแก̂ส วัสดุอุปกรณ5ท่ีในการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยต�างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องตามอํานาจ
หน.าท่ี (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  

๑.๔  หมวดรายจ'ายค'าสาธารณูปโภค ต้ังไว.  ๑,๐๐๕,๐๐๐.-  บาท 

๑.๔.๑  ค'าไฟฟOา  ต้ังไว. ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�ากระแสไฟฟIาภายในสํานักงานและท่ี
อยู�ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 



 

๔๐ 

 ๑.๔.๒  ค'าน้ําประปา  ต้ังไว. ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าน้ําประปาในสํานักงานและท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลชะมายชะมาย (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๔.๓   ค'าโทรศัพท>  ต้ังไว.  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเช�า  ค�าบํารุงรักษา  ค�าบริการ
โทรศัพท5  ของเทศบาลตําบลชะมาย ค�าบริการอินเตอร5เน็ตความเร็วสูง TOT Leased line internet  เพ่ือใช.
ในการบันทึกข.อมูลพ้ืนฐาน การวางแผนและประเมินผลการใช.จ�ายงบประมาณ การจัดหาพัสดุด.วยระบบ    
e-Auction การบันทึกบัญชีด.วยระบบ e-laas และการให.บริการ Internet  ให.กับประชาชน  (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๔.๔  ค'าบริการระบบการเช่ือมต'ออินเตอร>เน็ต  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ได.แก�  ค�าเช�าพ้ืนท่ีสําหรับจัดทํา Website ค�าใช.จ�ายในการจัดหา 
ดูแล เขียนระบบและค�าบริการระบบการเชื่อมต�ออินเตอร5เน็ตแบบความเร็วสูง  (เงินรายได. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป)  

๑.๔.๕  ค'าไปรษณีย>  ต้ังไว.  ๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าฝากส�งไปรษณีย5 ดวงตราไปรษณีย5 
และค�าบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๔.๖ ค'าบริการทางด<านโทรคมนาคม  ต้ังไว.  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าบริการทางด.าน
โทรคมนาคม ในการขยายเครือข�ายสัญญาณอินเทอร5เน็ต ค�าธรรมเนียมการติดต้ังและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องในการ
ติดต้ังโทรศัพท5(เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 
หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนประโยชน> 

ตั้งไว< ๓,๐๘๙,๒๐๐.-  บาท (จะดําเนินการได<ต'อเม่ือได<รับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให<แก'องค>กรปกครองส'วนท<องถ่ินระดับจังหวัด) 

-  อุดหนุนอําเภอทุ'งสง ต้ังไว.  ๕๒,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายให.กับอําเภอทุ�งสงและสภาวัฒนธรรม
อําเภอทุ�งสง เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการโครงการต�างๆ ดังนี้ (เงินรายได. แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ) 

๑.  การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อําเภอทุ�งสง ประจําป� ๒๕๕๖  เป3นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท  
๒.  การจัดงานประเพณีเดือนสิบ  ประจําป� ๒๕๕๖ เป3นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท 
๓.  งานประเพณีมาฆบูชาแห�ผ.าข้ึนธาตุ  เป3นเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท 
๔.  การจัดงานรัฐพิธี ประจําป� ๒๕๕๖  เป3นเงิน  ๗,๐๐๐.- บาท 

 

 

 



 

๔๑ 

-  อุดหนุนกลุ'มอาชีพในเขตตําบลชะมาย ต้ังไว. ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุน
กลุ�มอาชีพท่ีมีการรวมกลุ�มและดําเนินการอยู�แล.วให.เข.มแข็งเฉพาะกลุ�มท่ีได.ขอจดทะเบียนไว.โดยถูกต.องและ
สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTายเอดส5ในตําบลชะมาย จํานวน ๓ กลุ�ม 
 ๑. กลุ�มเครื่องจักรกลรถแทรกเตอร5 หมู�ท่ี ๔ เป3นเงิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒. กลุ�มเลี้ยงนกกระทา หมู�ท่ี ๘ เป3นเงิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๓. กลุ�มพัฒนาสตรีบ.านเขากลาย หมู�ท่ี ๓ เป3นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 (เงินรายได.  แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน) 
 -  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลชะมาย  ต้ังไว.  ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายให.กับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลชะมาย  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
กลุ�มสตรีในชุมชน (เงินรายได.  แผนงานบริหารท่ัวไป)  

-  อุดหนุนศูนย>การเรียนรู<ชุมชน(ศรช.)  ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ืออุดหนุนให.กับศูนย5บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุ�งสง  เป3นค�าใช.จ�ายในการส�งเสริมการจัดการศึกษาแก�ผู.ด.อยโอกาสและผู.ท่ี
พลาดโอกาสสําหรับประชาชนท่ัวไป  (เงินรายได.  แผนงานการศึกษา) 

-  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลชะมาย  ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายให.กับสภาวัฒนธรรม
ตําบลชะมาย  ในการดําเนินงาน (เงินรายได.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

- อุดหนุนสมาคมคนตาบอดทุ'งสง  ต้ังไว. ๕๐,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายให.กับสมาคมคนตาบอดอําเภอ
ทุ�งสง เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพของคนพิการ เช�น การนวดแผนไทย การสอนเดินไม.เท.าขาว 
สอนอักษรเบรลส5 และอาชีพอ่ืนๆ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

- อุดหนุนมูลนิธิเจ<า เฮง เซ(ศาลเจ<า ๑๐๘-๑๐๙ ทุ'งสง)  ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป3นค�าใช.จ�าย
ในการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิในด.านสาธารณะสงเคราะห5การกุศล(เงินรายได.  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

ประเภทสนับสนุนค'าใช<จ'ายการบริหารสถานศึกษา 

- อุดหนุนโครงการส'งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตตําบลชะมาย ต้ังไว.  ๑๘๖,๐๐๐.-  
บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าส�งเสริมการเรียนการสอนและส�งเสริมการเรียนรู.ของนักเรียนและเยาวชน  ดังนี้ 

๑.โรงเรียนบ.านหนองหว.า เป3นเงิน   ๙๖,๐๐๐.-  บาท 
๒. โรงเรียนวัดวังหีบ  เป3นเงิน  ๔๐,๐๐๐.-   บาท 
๓.  โรงเรียนวัดเขากลาย  เป3นเงิน  ๕๐,๐๐๐.-   บาท (เงินรายได.  แผนงานการศึกษา) 
 
 

 

 

 



 

๔๒ 

-  ค'าอาหารกลางวันนักเรียน  ต้ังไว.  ๒,๐๔๖,๒๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน คนละ ๑๓ บาทต�อวัน จํานวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (เงินรายได.  แผนงานการศึกษา) 

๑.  โรงเรียนวัดเขากลาย เป3นเงิน ๓๔๓,๒๐๐ บาท 
๒.  โรงเรียนวัดวังหีบ เป3นเงิน ๒๕๒,๒๐๐ บาท 
๓.  โรงเรียนบ.านหนองหว.า  เป3นเงิน ๑,๔๕๐,๘๐๐ บาท 

ประเภทเงินอุดหนุนองค>กรปกครองส'วนท<องถ่ิน 
-  อุดหนุนองค>การบริหารส'วนตําบลนาหลวงเสน  ต้ังไว.  ๑๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายให.กับองค5การ

บริหารส�วนตําบลนาหลวงเสนเป3นค�าใช.จ�ายในการดําเนินงานของศูนย5รวมข.อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ.างของ 
อปท.ระดับอําเภอทุ�งสง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

หมวดค'าครุภัณฑ>   ท่ีดินและส่ิงก'อสร<าง 

ค'าครุภัณฑ>  ต้ังไว.   ๕,๙๒๖,๑๐๐.-  บาท 

ครุภัณฑ>สํานักงาน 

๑.  โต[ะและเก<าอ้ีทํางาน  ต้ังไว.  ๑๙,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือโต̂ะและเก.าอ้ีทํางาน ระดับ 
๑-๒  จํานวน  ๕ ชุด รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซ่ึงออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๒.  โต[ะและเก<าอ้ีทํางาน  ต้ังไว.  ๑๕,๖๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือโต̂ะและเก.าอ้ีทํางาน ระดับ 
๓-๖  จํานวน ๓  ชุด  รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตาม
รายการและแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซ่ึงออกแบบโดยกรมศิลปากรโดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๓.  ตู<เหล็กบานเล่ือน  ต้ังไว. ๔๒,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือตู.เหล็กบานเลื่อน ขนาดความ
ยาวประมาณ ๔ ฟุต  จํานวน  ๑๒  ตู. โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ ใช.สําหรับเก็บเอกสาร (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๔. ถังน้ํา  ต้ังไว.  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือถังน้ําพลาสติก ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑ จํานวน ๑๐ ใบโดยจัดซ้ือ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

 
 

 



 

๔๓ 

๕. ถังน้ํา ต้ังไว.  ๑๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือถังน้ําพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑ จํานวน ๑๐ ใบโดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๖. เก<าอ้ีคอมพิวเตอร>  ต้ังไว.  ๙,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเก.าอ้ีสําหรับเจ.าหน.าท่ี
คอมพิวเตอร5แบบมีล.อเลื่อน มีพนักพิง จัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ จํานวน ๕ ตัว (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> 

๗.  คอมพิวเตอร>แบบพกพา  ต้ังไว.  ๕๔,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร5แบบ
พกพา ท่ีมีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น.อยกว�า ๔ แกนหลัก (๔ core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม�
น.อยกว�า ๒.๐ GHz และรองรับหน�วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม�น.อยกว�า ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หน�วย 
มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว�า ขนาดไม�น.อยกว�า ๔ GB มีหน�วยจัดเก็บข.อมูล (Hard 
disk) ขนาดความจุไม�น.อยกว�า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน�วย มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว�า มี
ขนาดไม�น.อยกว�า ๑๒ นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน ๑ หน�วย มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไม�น.อยกว�า ๑ ช�อง สามารถใช.งานได.ไม�น.อยกว�า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g) และ 
Bluetooth จํานวน ๒ เครื่อง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๘. คอมพิวเตอร>พร<อมอุปกรณ>  ต้ังไว.   ๑๗๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร5ต้ัง
โต̂ะ มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น.อยกว�า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม�
น.อยกว�า ๓.๐ GHz และมีความเร็วของหน�วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม�น.อยกว�า ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ 
หน�วย มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น.อยกว�า ๑ GB 
มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว�า มีขนาดไม�น.อยกว�า ๔ GB มีหน�วยจัดเก็บข.อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น.อยกว�า ๑.๕ TB จํานวน ๑ หน�วย มี DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน ๑ หน�วย มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไม�น.อยกว�า ๑ ช�อง 
มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม�น.อยกว�า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม�น.อยกว�า ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ 
หน�วยมีช�องต�อ USB ๖ Ports มีระบบ Lan Realtek RTL ๘๑๑๒L ติดต้ังซอฟแวร5ระบบปฏิบัติการพร.อมใช.
งาน เครื่องสํารองไฟขนาด ๘๕๐ VA ๓๐๐w พร.อมโต̂ะวางคอมพิวเตอร5และเก.าอ้ีสําหรับเจ.าหน.าท่ี
คอมพิวเตอร5 จํานวน ๕ ชุด งานปIองกันและบรรเทาฯ งานอนามัยฯ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล (ให.
เจ.าหน.าท่ีท่ีใช.เครื่องส�วนบุคคล) (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 
 

 

 



 

๔๔  

๙. เครื่องพิมพ>  ต้ังไว.  ๑๘,๕๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ5เลเซอร5 ท่ีมีความละเอียด 
๙๖๐๐x๖๐๐ จุด/นิ้ ว  พิมพ5สี  ๔ .๘  นิ้ ว /นา ที  ความละเ อียดสู งสุด ในการพิมพ5  ๔๘๐๐x๑๒๐๐ 
dpi(max)resolution ความเร็วในการถ�ายเอกสาร ขาว-ดํา ๖.๓ นิ้ว/นาที สี ๒.๖ นิ้ว/นาที พร.อมติดต้ังแทงค5
หมึก จํานวน ๕ เครื่อง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

ครุภัณฑ>โฆษณาและเผยแพร' 

๑๐. กล<องถ'ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ต้ังไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือกล.องถ�ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล เป3นกล.องคอมแพค ความละเอียดไม�น.อยกว�า ๑๖ ล.านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัวสามารถถอด
เปลี่ยนสื่อบันทึกข.อมูลได.อย�างสะดวกเม่ือข.อมูลเต็มหรือเม่ือต.องการเปลี่ยน  สามารถโอนถ�ายข.อมูลจากกล.อง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร5ได.มีกระเป�าบรรจุกล.อง จํานวน ๑ กล.อง (เงินรายได.  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 

๑๑. กล<องวงจรป\ดพร<อมอุปกรณ>  ต้ังไว. ๙๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือกล.องวงจรปNด ซ่ึงมี
คุณสมบัติรับภาพเป3นชนิดสี CCD มีขนาด ๑/๓ นิ้ว มความละเอียดของภาพในระบบ PAL ๕๐๐(H) x ๕๒๘ 
(V) Pixels มีความละเอียดของภาพในแนวนอน ๔๒๐ TVL ใช.ปริมาณแสงสว�างตํ่าสุดท่ี ๐ LUX IR ON 
อัตราส�วนสัญญาณภาพต�อสัญญาณรบกวน ( S/N Ratio ) ๕๓ dB การปรับความเร็วชัตเตอร5อัตโนมัติ ๑/๕๐ 
ถึง ๑/๑๐๐๐,๐๐๐ S มีเลนส5ขนาด ๓.๖ มีระบบ White Balance มีระบบ Gain Control มีระบบ Back 
Light Compensation มีระบบ Sync. System แบบ Intemal เอ.าท5พุทสัญญาณภาพ ๑.๐ Vp-p มีระบบ 
Scanning Frequency เป3น H : ๑๕.๗๓๔KHz / ๑๕.๖๒๕KHz, V : ๕๙.๙๔KHz / ๕๐Hz แสงอินฟาเรด
สามารถส�องได.ไม�น.อยกว�า ๑๐ m มีหลอดอินฟาเรดไม�น.อยกว�า ๑๕ หลอด สามารถทํางานได.ท่ีอุณหภูมิ –๑๐ 
องศา ถึง ๕๐ องศา ให.กระแสไฟฟIา ๑๒ VDC เครื่องบันทึก ๔, ๘ และ ๑๖ กล.อง H.๒๖๔ Compression 
ระบบ True Pentaplex (บันทึก,ถ�ายโอนข.อมูล,เครื่อข�าย,เพลย5แบ็ค,Live)  ระบบบันทึกและแสดงภาพแบบ 
Real time เคลื่อนไหวเสมือนจริง สนับสนุนโปรแกรมบันทึกอิสระ สามารถต้ังล�วงหน.าในแต�ละกล.อง/เวลา  
ระบบเพลย5แบ็คแบบ PiP view แสดงภาพสดและภาพย.อนหลังในจอเดียวกัน ๓ USB Ports สําหรับ USB 
Drive} External HDD, External DVD USB Mouse  สนับสนุนบราวเซอร5 Internet Explorer, Safari, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, CMS Pro ระบบค.นหาข.อมูลแบบกําหนดเหตุการณ5, พาโนรามา,ระบุ
เวลา ระบบซูมภาพสดแบบดิจิตอล ๘ เท�า (FK-AT๘๒๐, FK-AT ๑๖๔๐) ระบบ Dual Monitor BNC/DVI 
พร.อมกันพร.อมอุปกรณ5 จํานวน ๓ ชุด (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๕ 

 ประเภทครุภัณฑ>ไฟฟOาและวิทยุ 

๑๒. เครื่องบันทึกเสียงพร<อมอุปกรณ>  ตั้งไว<  ๕,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่อง
บันทึกเสียงมีหน�วยความจําภายใน ๓ GB สามารถเลือกโหมดบันทึกเสียงตามสถานการณ5ได. ๕ แบบ 
ไมโครโฟนสเตอริโอในตัวเครื่อง รองรับการเล�นไฟล5เสียง PCM / MP ๓ / WMA / AAC บันทึกเสียงได. 
๑,๐๗๓ ชั่วโมง ฟQงก5ชั่นอัจฉริยะตัดเสียงรบกวน เชื่อมต�อเครื่องคอมพิวเตอร5ด.วย USB รับสัญญาณวิทยุ FM 
ได. บันทึกสถานีได.พร.อม Micro SD ๑๖GB สําหรับกิจการสภา จํานวน ๑ เครื่อง (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ครุภัณฑ>งานบ<านงานครัว 

๑๓. เครื่องตัดหญ<า  ต้ังไว.  ๔๗,๕๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ.าแบบข.อแข็ง เป3น
เครื่องตัดหญ.าแบบสะพาย  เครื่องยนต5ขนาดไม�สูงกว�า ๑.๕ แรงม.า ปริมาตรกระบอกสูบไม�สูงกว�า ๓๐ ซีซี 
พร.อมใบมีด  จํานวน ๕ เครื่อง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑๔. ถังต<มน้ําไฟฟOา  ต้ังไว.  ๑๗,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือถังต.มน้ําขนาด ๒๖ ลิตร เป3นถัง
ต.มน้ําร.อนไฟฟIาสแตนเลสขนาดความสูง ๓๐ ซ.ม. จํานวน ๑ ถัง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑๕. คูลเลอร>น้ํา  ต้ังไว.  ๕,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือคูลเลอร5น้ําสแตนเลส ขนาดความจุ 
๓๖.๕ ลิตร ขนาด ๔๕ x ๔๖ x ๖๐.๕  ซ.ม.  จํานวน ๑ ถัง (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง 

๑๖. รถบรรทุกน้ํา ต้ังไว. ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือรถยนต5บรรทุกน้ํา แบบ
อเนกประสงค5 ตัวรถชนิด ๖ ล.อ เครื่องยนต5ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไม�น.อยกว�า ๒๑๐ 
แรงม.า ตอนท.ายหลังเก�งติดต้ังตู.บรรทุกน้ํา มีปริมาตรความจุไม�น.อยกว�า ๖,๐๐๐ ลิตร สร.างด.วยเหล็กชุบซ้ิงค5 
มีความหนาไม�น.อยกว�า ๓ มิลลิเมตร  ปQ�มสูบน้ําทําด.วยเหล็กหล�อ มีขนาดท�อดูดน้ํา ๓ นิ้ว ขนาดท�อส�งน้ํา ๓ 
นิ้ว สามารถสูบน้ําได.ไม�น.อยกว�า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที สามารถทําแรงดันได.สูงสุดไม�น.อยกว�า ๔๐๐ ปอนด5/
ตารางนิ้ว ตัวชุดถุงบรรจุน้ํา เป3นผลิตภัณฑ5ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได.รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน�วยงานราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ มีโคมไฟสัญญาณ
วับวาบสีเหลือง ๑ ดวง จํานวน ๑ คัน โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

๑๗. รถยนต>ส'วนกลาง ต้ังไว.  ๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือรถยนต5ส�วนกลางขนาด  ๗ 
ท่ีนั่ง เครื่องยนต5ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล.อ เกียร5ออโต.ขนาด ๔ สูบ ๑๖ วาล5ว ปริมาตรกระบอกสูบไม�น.อย
กว�า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดน้ํามันดีเซล โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ จํานวน ๑ คัน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 



 

๔๖ 

ครุภัณฑ>อ่ืน 

๑๘. ปOายหยุดตรวจ ต้ังไว.  ๘๑,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือปIายหยุดตรวจขนาด ๑.๓๐x
๑.๓๐x๑.๓๐ ซ.ม. เหล็ก ๒x๒ นิ้ว แบบมีล.อขนาด ๘ นิ้ว จํานวน ๔ ล.อ กล�องไฟ ๖๐x๒๐ ซ.ม. ตัวอักษร
ขนาด ๔ นิ้ว มีปIายชื่อหน�วยงานขนาด ๒ นิ้ว หลอดนิออน ๓๖ วัตต5 มีฝาหลอด หลอดนิออน ๓๒ วัตต5  
(กล�องปIาย) ไซเรน ขนาด ๗ นิ้ว AC ๒๒๐ V สายเมนไฟ PVC ๑.๕x๒ ยาว ๒๐ เมตร เบรกเกอร5 ๑๕ A และ
มีสวิทควบคุม จํานวน ๖ ชุด (เงินรายได.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
 ๑๙. รั้วเหล็กศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว. ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างทํารั้วตะแกรงเหล็ก 
ยาว  ๒๒  เมตร  กว.าง ๑.๒๐ เมตร  สําหรับศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลชะมาย (เงินรายได.  แผนงานการศึกษา) 
 ๒๐. กระจกโค<ง  ต้ังไว.  ๑๗๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือกระจกโค.งส�องทางแบบสแตนเลส
เงา ขนาด ๓๒ นิ้ว มีแคล.มป�ติดอยู�ท่ีด.านหลังกระจกสําหรับยึดกับเสาพร.อมติดต้ัง  จํานวน ๑๐ ชุด (เงินรายได.  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

ครุภัณฑ>การเกษตร 

๒๑. เครื่องสูบน้ํามอเตอร>ไฟฟOา  ต้ังไว.  ๑๑,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบ
หอยโข�ง ใช.มอเตอร5ไฟฟIา ขนาดท�อส�งไม�น.อยกว�า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) ปริมาณนํ้าท่ีสูบได.ไม�น.อยกว�า ๔๕๐ 
ลิตรต�อนาที หรือประมาณ ๑๒๐ แกลลอน (อเมริกัน) ต�อนาทีส�งนํ้าได.สูงไม�สูงกว�า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ 
ฟุต 
อุปกรณ5ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร5ไฟฟIาต.องมีครบชุดพร.อมท่ีจะใช.งานได. จํานวน ๑ เครื่อง 
(เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 ประเภทรายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน 

๒๒.  ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ>  ต้ังไว.   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น
ค�าใช.จ�ายในการบํารุง รักษาและซ�อมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5  ท่ีมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐ บาท  และอยู�ใน
ความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าท่ีของ เทศบาลตําบลชะมาย ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี มท 
๐๐.๗.๑/ว ๒๗๐๓ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

 

 

 

 

 



 

๔๗        

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายท่ัวไป ประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เทศบาลตําบลชะมาย  

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายงบกลาง 
…………………. 

หมวดรายจ'ายงบกลาง  ต้ังไว.      ๔,๙๕๖,๗๐๐.-  บาท 

๑.  ประเภทรายจ�ายตามข.อผูกพัน  ต้ังไว.  ๓,๔๕๘,๗๐๐.- บาท 

 ๑.๑  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว.  ๕๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายสมทบเข.ากองทุน
ประกันสังคมให.กับพนักงานจ.างเทศบาลตําบลชะมาย อัตราร.อยละ ๑๐ ของเงินเดือน จํานวน ๑๒ เดือน (เงิน
รายได.  แผนงานงบกลาง) 
 ๑.๒  ค'าชําระภาษีบํารุงท<องท่ี  ต้ังไว.   ๒๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าชําระภาษีบํารุงท.องท่ีในท่ีดิน
ของเทศบาลตําบลชะมาย  โดยจ�ายให.กับองค5การบริหารส�วนตําบลวังหิน  อําเภอบางขัน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 

๑.๓  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย  ต้ังไว.  ๑,๐๙๘,๕๐๐.-  
บาท(ประมาณการรายรับ ๙๖,๙๑๖,๔๘๐ บาท)  เพ่ือจ�ายสมทบเข.ากองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงาน
เทศบาลตําบลชะมาย  โดยต้ังจ�ายในอัตราร.อยละ ๒% ของประมาณการรายรับประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยไม�รวมเงินกู.  เงินอุดหนุน   (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 
 ๑.๔ เงินรางวัลค'าปรับจราจร  ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นรางวัลให.กับตํารวจจราจร   ท่ี
จับผู.กระทําผิดกฎหมายจราจรในเขตตําบลชะมาย   (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 

๑.๕ ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนและผู<ด<อยโอกาส   ต้ังไว.   ๓๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ5การเรียน  ชุดนักเรียนและค�าหนังสือเรียน และอ่ืนๆ ท่ีจําเป3นในการศึกษา  (เงินรายได.  
แผนงานงบกลาง) 

๑.๖  ค'าใช<จ'ายเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองค>ความรู<ของพนักงาน  ต้ังไว.  ๓๕๐,๐๐๐.-  บาท  
เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของผู.บริหาร ผู.ช�วยผู.บริหาร เลขานุการ
ผู.บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ.าง(เงินรายได. แผนงานงบกลาง) 

๑.๗  ค'าเบ้ียยังชีพผู<สูงอายุ คนพิการและผู<ปPวยเอดส>   ต้ังไว.  ๑,๑๖๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น
เบ้ียยังชีพผู.สูงอายุ คนพิการและผู.ปTวยเอดส5  ท่ีอยู�ในตําบลชะมาย   ดังนี้ (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 

๑.๗.๑  เบ้ียยังชีพผู.สูงอายุ  ต้ังไว. ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑,๔๓๒ คน  จ�ายแบบข้ันบันได 
จํานวน  ๑๒  เดือน  

 

 



 

๔๘ 

๑.๗.๒  เบ้ียยังชีพผู.พิการ  ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  จํานวน  ๑๗๔  คน จํานวน ๑๒  เดือน  
๑.๗.๓  เบ้ียยังชีพผู.ปTวยโรคเอดส5  ต้ังไว.  ๖๐,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๑๐ คนๆละ  ๕๐๐ บาทต�อเดือน  

จํานวน  ๑๒  เดือน   
๑.๘  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท<องถ่ิน  ตั้งไว< ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�าย

สมทบให.กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 
๑.๙. ค'าบํารุงสมาชิกรายป"สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.- 

บาท  เพ่ือจ�ายให.กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป3นค�าบํารุงสมาชิกรายป�สมาคม
สันนิบาตเทศบาลนครศรีธรรมราช  (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง) 

๒.  เงินช'วยค'าทําศพ   ต้ังไว.  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินช�วยค�าทําศพพนักงานเทศบาล
ตําบลชะมายและพนักงานจ.าง  ตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขท่ีระเบียบฯ ได.กําหนดไว.  (เงินรายได.  แผนงาน 
งบกลาง) 
 ๓.  ประเภทเงินสํารอง ต้ังไว. ๑,๓๖๘,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายในกรณี  จําเป3น  เร�งด�วนแก.ไข
ปQญหาและบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชนตําบลชะมาย  (เงินรายได.  แผนงานงบกลาง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๙ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายทั่วไป  ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย 

อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน 

หน'วยงาน  กองคลัง 
------------------------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจ'ายท้ังส้ิน     ๔,๓๖๗,๒๐๐.-  บาท 
 

๑.  รายจ'ายประจํา     ตั้งไว<     ๔,๓๔๗,๒๐๐.-  บาท 

 ๑.๑  หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา     ตั้งไว<     ๒,๐๑๙,๐๐๐.-     บาท   

  ๑.๑.๑  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว<  ๑,๗๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น
เ งินเ ดือนพนักงานเทศบาลและเ งินปรับปรุง เ งินเ ดือนประจําป� ในกองคลัง จํานวน ๙ ตําแหน� ง                      
ตําแหน�งผู.อํานวยการกองคลัง  จํานวน  ๑  อัตรา,  หัวหน.าฝTายบริหารงานคลัง จํานวน ๑ อัตรา, นักวิชาการ
เงินและบัญชี  จํานวน  ๑  อัตรา  นักวิชาการจัดเก็บรายได.  จํานวน  ๑  อัตรา,  เจ.าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน  ๒  อัตรา,  เจ.าพนักงานจัดเก็บรายได.  จํานวน  ๑ อัตรา, เจ.าพนักงานพัสดุ  จํานวน  ๑  อัตรา
,  เจ.าหน.าท่ีพัสดุ  จํานวน  ๑  อัตรา,   และตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป� 
จํานวน  ๑๒  เดือน (เงินรายได. แผนงานบริหารท่ัวไป) 
  ๑.๑.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต'าง ๆ  และเงินเพ่ิมค'าครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว<  ๑๕๐,๐๐๐.-  
บาท          เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมต�างๆ  และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  ให.กับพนักงานเทศบาลและ
ตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป�  (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  ๑.๑.๓  ประเภทค'าจ<างประจํา  ตั้งไว< ๑๕๑,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.าง
ลูกจ.างประจํา        และเงินปรับปรุงค�าจ.างประจํา ให.กับพนักงานเทศบาล  จํานวน  ๑  อัตรา  คือ  เจ.าหน.า
พนักงานจัดเก็บรายได.  จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  ๑.๑.๔  ประเภทเงินเพ่ิมต'าง ๆ  และเงินเพ่ิมค'าครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว<  ๘,๐๐๐.-  บาท       
เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมต�างๆ  และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  ให.กับลูกจ.างประจําในกองคลัง จํานวน  ๑  
อัตรา  คือ  เจ.าพนักงานจัดเก็บรายได.  จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงินรายได. แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  
 

 

 

 



 

๕๐ 

๑.๒  หมวดรายจ'ายค'าจ<างช่ัวคราว     ตั้งไว<     ๖๘๗,๐๐๐.-     บาท 

  ๑.๒.๑  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง  ตั้งไว<  ๕๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเดือน
พนักงานจ.าง  ในกองคลัง  ตําแหน�งผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีการเงินและบัญชี  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน�งผู.ช�วย
เจ.าหน.าท่ีจัดเก็บรายได.  จํานวน ๒ อัตรา  ตําแหน�งผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีพัสดุ  จํานวน ๒ อัตรา และตําแหน�งต�างๆ 
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป� จํานวน  ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)   
  ๑.๒.๒   ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ และเงินเพ่ิมค'าครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว<  ๑๗๗,๐๐๐.- 
บาท      เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมต�างๆ  และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ.างในกองคลัง  ตําแหน�งผู.ช�วย
เจ.าหน.าท่ีการเงินและบัญชี  จํานวน  ๒  อัตรา  ตําแหน�งผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีจัดเก็บรายได.  จํานวน  ๒  อัตรา  
ตําแหน�งผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีพัสดุ จํานวน  ๒  อัตรา และตําแหน�งต�างๆ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ 
ป� จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)   

 
๑.๓  หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ     ตั้งไว<     ๑,๖๐๑,๒๐๐.-  บาท 

 
   ค'าตอบแทน     ตั้งไว<  ๙๒๒,๐๐๐.- บาท 

  ๑.๓.๑  ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล  ตั้งไว<  ๗๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น                 
ค�ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ.างประจํา  ในกองคลัง  (เงินรายได.แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป) 
   ๑.๓.๒   ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว<  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
ช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ.างประจํา  ในกองคลัง  (เงินรายได. แผนงานบริหาร                          
งานท่ัวไป) 
    ๑.๓.๓   ประเภทค'าเช'าบ<าน  ตั้งไว<  ๗๒,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเช�าบ.านของ
พนักงานเทศบาลในกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  ๑.๓.๔  ประเภทค'าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว<  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น
ค�าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ.างประจํา  พนักงานจ.าง                    
ในกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  ๑.๓.๕   ประเภทเงินค'าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ<าง  ตั้งไว<  ๘๐,๐๐๐.-  บาท   
เพ่ือจ�ายเป3นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ.าง  ในการตรวจงานจ.างตามข.อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป�  ตามโครงการจ�ายขาดเงินสะสม และโครงการเบิกตัดป�  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 



 

๕๑ 

ค'าใช<สอย     ตั้งไว<     ๔๓๔,๐๐๐.- บาท 

  ประเภทรายจ'ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

  ๑.๓.๗  ประเภทค'ารับรอง  ตั้งไว<  ๒๔,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าน้ําด่ืม  และกาแฟ              
ในการต.อนรับ  ผู.มาชําระภาษี  และค�าธรรมเนียม  และผู.มาติดต�อราชการ  (เงินรายได.  ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

  ประเภทรายจ'ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ 

  ๑.๓.๘  ประเภทรายจ'ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว<  ๖๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น
ค�าธรรมเนียม  และค�าลงทะเบียนต�าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ.างประจํา  และพนักงานจ.าง                    
ในกองคลัง  (เงินรายได.  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
   ๑.๓.๙  ประเภทค'าโฆษณาเผยแพร'  ตั้งไว<  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดทําปIาย
ประชาสัมพันธ5กําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีต�าง ๆ และปIายแผ�นพับประชาสัมพันธ5  งานกองคลัง          
(เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๐ ประเภทค'าติดตั้งระบบเน็ตเวิร>ค  ตั้งไว<  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าติดต้ัง
ระบบเน็ตเวิร5ค  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร5ในสํานักงานท่ียังไม�ได.ติดต้ังระบบอินเตอร5เน็ต  เพ่ือใช.ในงานด.าน
การเงินและบัญชี การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได. งานพัสดุ ในกองคลัง (เงินรายได. แผนงานบริหาร                      
งานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๑  ประเภทค'าใช<จ'ายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย>สิน                         
ตั้งไว<  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าคัดลอกแผนท่ีระวางท่ีดิน และเอกสารสิทธิอ่ืนๆ แบบพิมพ5                            
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าจ.างอ่ืนๆ ในการจัดทําแผนท่ีภาษี  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๑.๓.๑๒   ประเภทค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สิน  ตั้งไว<  ๖๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�าย
เป3น                  ค�าบํารุงรักษา  ซ�อมแซมครุภัณฑ5สํานักงาน  บํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย5สินอ่ืนๆ  ในกอง
คลัง                                        (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป)  

๑.๓.๑๓ ประเภทรายจ'ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม'เข<าลักษณะหมวดรายจ'าย
อ่ืนๆ  ตั้งไว<  ๗๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเดินทางไปราชการ  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ  ค�าท่ีพัก  
ค�าใช.จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป3นในการเดินทางไปราชการ  หรือฝWกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างในกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

 

 

 



 

๕๒ 

ค'าวัสดุ     ตั้งไว<    ๒๔๕,๒๐๐.- บาท 

ประเภทวัสดุสํานักงาน  

  ๑.๓.๑๔   ค'าแบบพิมพ>  ตั้งไว<  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ  ใบเสร็จรับเงิน
แบบพิมพ5ต�างๆ  เพ่ือใช.ในงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได.  งานพัสดุ  กองคลัง  (เงินรายได.  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 
  ๑.๓.๑๕   วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว<  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าซ้ือวัสดุสํานักงาน 
เพ่ือใช.    ในการปฏิบัติงานกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 ๑.๓.๑๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร>  ตั้งไว<  ๖๓,๒๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าซ้ือ                      
เครื่องสแกนเนอร5 จํานวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
                         -     มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม�น.อยกว�า ๔๘๐๐ X ๔๘๐๐ dpi 
                -     สามารถสแกนเอกสารไม�น.อยกว�า กระดาษ A๔ 
                -     มี Interface แบบ ๑X Parallel  หรือ ๑X USB ๒.๐ หรือดีกว�า 
และวัสดุอุปกรณ5คอมพิวเตอร5ฯลฯ เพ่ือใช.ในการปฏิบัติงานกองคลัง (เงินรายได.  แผนงานบริหารท่ัวไป) 
  ๑.๓.๑๗   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร'  ตั้งไว<  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
วัสดุท่ีใช.   ในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได.  ชําระภาษี  โฆษณาเผยแพร�ปIายประชาสัมพันธ5  กองคลัง                                 
(เงินรายได.  แผนงานบริหารท่ัวไป) 
  ๑.๓.๑๘   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง  ตั้งไว<  ๑๒,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
จัดซ้ือ วัสดุยานพาหนะและขนส�ง  และวัสดุท่ีเก่ียวข.องกับยานพาหนะและขนส�ง  ท่ีจะต.องดําเนินการเพ่ือให.
เกิดความปลอดภัย  และสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ  (เงินรายได.  แผนงานบริหารท่ัวไป) 
 
  ๑.๔  หมวดรายจ'าย  ค'าสาธารณูปโภค     ตั้งไว<    ๔๐,๐๐๐ .-     บาท 

 
  ๑.๔.๑   ประเภทค'าไปรษณีย>  ตั้งไว<  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าฝากส�งไปรษณีย5              
ค�าโทรเลข  ค�าธนาณัติ  ค�าดวงตราไปรษณีย5  ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี,  งานจัดเก็บรายได.,        
งานพัสดุ  ในกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 

 



 

๕๓ 

๒.  รายจ'ายเพ่ือการลงทุน     ตั้งไว<    ๒๐,๐๐๐.-     บาท 
 

๒.๑  หมวดรายจ'ายค'าครุภัณฑ>ท่ีดินและส่ิงก'อสร<าง     ตั้งไว<    ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

  ๒.๑.๑  หมวดค'าครุภัณฑ>     ตั้งไว<    ๒๐,๐๐๐.- บาท 

    ๒.๑.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ>สํานักงาน  ตั้งไว<  ๑๓,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3น                
ค�าจัดซ้ือตู.เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)  ขนาด  ๒  บาน  จํานวน  ๒  ตู.  โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐาน  งบประมาณสํานักงบประมาณเพ่ือให.เหมาะกับพ้ืนท่ีใช.สอยในห.อง
ปฏิบัติงานและต.องการความแข็งแรงทนทานสมการใช.งานเป3นราคาท.องตลาด ใช.ในการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี งานจัดเก็บรายได.  งานพัสดุในกองคลัง   (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
   ๒.๑.๑.๒  ประเภทครุภัณฑ>สํานักงาน  ตั้งไว<  ๗,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
จัดซ้ือ      ตู.เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)  ขนาด  ๔  ลิ้นชัก  จํานวน  ๑  ตู.  โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ  เพ่ือให.เหมาะกับพ้ืนท่ีใช.สอยในห.อง
ปฏิบัติงานและต.องการความแข็งแรงทนทานสมการใช.งานเป3นราคาท.องตลาด  เพ่ือใช.ในการปฏิบัติงานด.าน
การเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได.  งานพัสดุในกองคลัง  (เงินรายได.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

เทศบาลตําบลชะมาย 
อําเภอทุ'งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม 

…………………… 

ตั้งงบประมาณรายจ'ายท้ังส้ิน        ๑๓,๗๑๔,๐๐๐.- บาท 

๑.  รายจ'ายประจํา      ต้ังไว.    ๗,๘๙๓,๙๐๐.- บาท 

 ๑.๑  หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา ต้ังไว.  ๒๙๐,๐๐๐.- บาท 

 ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย   ต้ังไว.  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ในตําแหน�งต�างๆตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป� กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมและสิ่งแวดล.อม  จํานวน  ๑๒  เดือน  (เงิน
รายได.  แผนงานสาธารณสุข) 
 ๑.๑.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
และเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย ในตําแหน�งต�างๆตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 
๓ ป� กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมและสิ่งแวดล.อม จํานวน  ๑๒  เดือน (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 
  
 ๑.๒  หมวดค'าจ<างช่ัวคราว ต้ังไว.  ๑,๖๒๘,๐๐๐.-  บาท 

๑.๒.๑  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ<าง ต้ังไว.  ๑,๐๐๘,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าตอบแทนราย
เดือน เงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป�สําหรับพนักงานจ.าง ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต5  คนงานประจํารถ
ขยะ และพนักงานจ.างตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ.าง ๔ ป� กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม จํานวน ๑๒ 
เดือน (เงินรายได.  แผนงานเคหะชุมชน) 

๑.๒.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต'างๆ ของพนักงานจ<าง ตั้งไว<  ๖๒๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต�างๆ สําหรับพนักงานจ.างตามข.อ ๑.๒.๑ จํานวน ๑๒  เดือน (เงินรายได.  
แผนงานเคหะชุมชน) 

 
 
 
 

 

 



 

๕๕ 

๑.๓  หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ ต้ังไว.  ๕,๖๗๐,๙๐๐.-  บาท  

 ค'าตอบแทน  ต้ังไว.  ๔๓๘,๔๐๐.-  บาท 

 ๑.๓.๑  ประเภทค'าเช'าบ<าน ต้ังไว.   ๒๓,๔๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าเช�าบ.านของพนักงาน
เทศบาลตําบลชะมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม  จํานวน ๑๒ เดือน (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๒  ประเภทเงินช'วยเหลือค'ารักษาพยาบาล  ต้ังไว. ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)  

๑.๓.๓  ประเภทเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว.  ๑๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินบํารุง
การศึกษาและค�าเล�าเรียนสําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)
 ๑.๓.๔  ประเภทค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว.   ๓๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือ
จ�ายเป3นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานเทศบาลตําบลชะมายและพนักงานจ.าง
ของ เทศบาลตําบลชะมาย และข.าราชการ พนักงานของส�วนราชการอ่ืน ท่ีเทศบาลตําบลชะมายมีหนังสือ
ความอนุเคราะห5ร�วมปฏิบัติภารกิจ ท้ังนี้เป3นไปตามระเบียบท่ีทางราชการวางไว.  (เงินรายได.  แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข) 

 
 -  ค'าใช<สอย  ต้ังไว. ๔,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท 

ประเภทรายจ'ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ 

 ๑.๓.๕  ค'าธรรมเนียมและค'าลงทะเบียนต'างๆ  ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าธรรมเนียม
และค�าลงทะเบียนในการฝWกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย  พนักงานจ.างของเทศบาล
ตําบลชะมาย และค�าธรรมเนียมหรือค�าลงทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเทศบาลตําบลชะมายสามารถดําเนินการได.ตาม
อํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๖  ค'าวารสาร    ต้ังไว.  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือหนังสือ วารสาร หนังสือต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข.องกับการปฏิบัติงาน  (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๗  ค'าโฆษณาเผยแพร'   ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดทําแผ�นพับ โปสเตอร5 
ปฏิทิน สิ่งพิมพ5ต�างๆ  วารสารประชาสัมพันธ5 ปIายประชาสัมพันธ5 ค�าจัดทําหนังสือ คู�มือ แผ�นพับ งานต�าง ๆ 
ท่ีจะต.องเผยแพร�ให.ประชาชนได.รับทราบและอยู�ในอํานาจหน.าท่ี  (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

 
 
 
 

 

 



 

๕๖ 

๑.๓.๘ ค'าจ<างเหมาบริการ  ตั้งไว<  ๔,๒๖๐,๐๐๐-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายให.ได.มาซ่ึงบริการ ดังนี้ 
๑. ค'าจ<างเหมาบริการ  ต้ังไว. ๒๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าเย็บหรือเข.าเล�มเอกสาร  ค�าถ�าย

เอกสาร ค�าจัดพิมพ5/ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ค�าจ.างเหมาอ่ืนๆของเทศบาลตําบลชะมาย  
๒. ค'าจ<างเหมาบริการ ต้ังไว. ๔,๒๔๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างเหมา พ�นสารเคมี  ค�าจ.าง

เหมาบริการฝQงกลบกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บกวาดขยะและรักษาความสะอาด การขุดลอกบํารุงรักษาคู
ระบายน้ํา ท�อระบายน้ํา ลําเหมือง คลองสาธารณะประโยชน5  และอ่ืนๆตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  
แผนงานสาธารณสุข)  

ประเภทรายจ'ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

 ๑.๓.๙  โครงการบูรณาการเพ่ือจัดการขยะอย'างย่ังยืน  ต้ังไว. ๑๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3น
ค�าใช.จ�ายในการดําเนินงานเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม  และหรือการจัดการขยะ
อย�างมีคุณภาพ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)  

๑.๓.๑๐  โครงการส'งเสริมส่ิงแวดล<อมชุมชน  ต้ังไว.  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือเป3นค�าใช.จ�ายในการ
ดําเนินกิจกรรมส�งเสริมด.านสิ่งแวดล.อมชุมชน(เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

ประเภทรายจ'ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม'เข<าลักษณะรายจ'ายหมวดอ่ืนๆ 
 ๑.๓.๑๑  ค'าเดินทางไปราชการ  ต้ังไว.  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ  
ค�าท่ีพักและอ่ืนๆ ท่ีจําเป3นในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลตําบลชะมาย      
พนักงานจ.าง  หรือผู.ท่ีได.รับอนุญาตให.เดินทางไปราชการ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

 
ประเภทรายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน 

๑.๓.๑๒  ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ>  ต้ังไว. ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
บํารุง รักษาและซ�อมแซมทรัพย5สินและครุภัณฑ5  ท่ีมีวงเงินไม�เกิน  ๕,๐๐๐ บาท  และอยู�ในความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหน.าท่ีของ เทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)  

 
-  ค'าวัสดุ  ตั้งไว< ๖๓๒,๕๐๐.-  บาท 

 ๑.๓.๑๓ ประเภทวัสดุเครื่องแต'งกาย ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องแต�งกาย
และอ่ืนๆ เพ่ือใช.ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ.าง ซ่ึงเทศบาลตําบลชะมายสามารถ
ดําเนินการได.ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 
 

 

 



 

๕๗ 

 ๑.๓.๑๔  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส'ง     ต้ังไว.     ๕๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ
วัสดุยานพาหนะและขนส�งและวัสดุท่ีเก่ียวข.องกับยานพาหนะและขนส�งท่ีจะต.องดําเนินการเพ่ือให.เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได.ตามปกติ  (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๑๕  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร>หรือการแพทย>  ต้ังไว.  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ5การแพทย5 เช�น โรคพิษสุนัขบ.า  ยารักษาโรคและยาถ�ายพยาธิโค-กระบือและหรือโรค
อ่ืนๆ ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว    สารเคมีกําจัดแมลงวันและยุง  สารส.มและเคมีภัณฑ5อ่ืนๆ (เงินรายได. 
แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๑๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร>  ต้ังไว. ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร5และวัสดุท่ีเก่ียวข.องเพ่ือใช.ในการปฏิบัติงาน เช�น แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  หมึกพิมพ5  
แผ�นดิสก5  แผ�นซีดี   (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๑.๓.๑๗  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว.  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุ  
สํานักงาน เช�น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธง สมุดต�างๆ สิ่งพิมพ5ท่ีได.จากการซ้ือหรือจ.าง
พิมพ5 แบบพิมพ5และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป3นต.องใช.ในการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน.าท่ี (เงินรายได.  แผนงาน
สาธารณสุข)  
 ๑.๓.๑๘  ประเภทถังขยะ  ต้ังไว.  ๓๖๒,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือถังขยะพลาสติกมีช�องท้ิง
ท่ีฝาด.านบน ท่ีจับด.านบนเป3นเหล็กหุ.มด.วยพลาสติก ปากกว.างไม�น.อยกว�า ๔๖ x ๔๖ ซ.ม. ความกว.างของก.น
ถังไม�น.อยกว�า ๓๕ x ๓๕  ซ.ม. สูงไม�น.อยกว�า ๑๐๐ ซ.ม.  ความหนาประมาณ ๔ มม. ความจุไม�น.อยกว�า 
๑๐๕ ลิตร จํานวน ๒๐๐ ใบ(เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 
   

๑.๔  หมวดรายจ'ายค'าสาธารณูปโภค ต้ังไว.   ๕,๐๐๐.-  บาท 

๑.๔.๑  ค'าไปรษณีย>  ต้ังไว.  ๕,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าฝากส�งไปรษณีย5 ดวงตราไปรษณีย5 
และค�าบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง (เงินรายได. แผนงานสาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๘ 
หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนประโยชน> 

ตั้งไว< ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท (จะดําเนินการได<ต'อเม่ือได<รับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให<แก'องค>กรปกครองส'วนท<องถ่ินระดับจังหวัด) 

  -  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ<าน  ต้ังไว.  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายให.กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู�บ.าน  หมู�ท่ี ๑-๘  ในการดําเนินงานทางด.านการสาธารณสุข  การฝWกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญต�างๆของ อสม. (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

หมวดค'าครุภัณฑ>   ท่ีดินและส่ิงก'อสร<าง 

ค'าครุภัณฑ>  ต้ังไว.  ๕,๘๒๐,๑๐๐.-  บาท 

ครุภัณฑ>สํานักงาน 

๑.  โต[ะและเก<าอ้ีทํางาน  ต้ังไว.  ๓,๙๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือโต̂ะและเก.าอ้ีทํางาน ระดับ 
๑-๒  จํานวน  ๑ ชุด รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซ่ึงออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๒.  โต[ะและเก<าอ้ีทํางาน  ต้ังไว.  ๕,๒๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือโต̂ะและเก.าอ้ีทํางาน ระดับ ๓-
๖  จํานวน ๑  ชุด  รายละเอียดให.เป3นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ5สํานักงานของทางราชการตามรายการ
และแบบ ต.๐๑-ต๐๔ และ ก.๐๑-ก.๐๒ ซ่ึงออกแบบโดยกรมศิลปากรโดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๓.  ตู<เหล็กบานเล่ือน  ต้ังไว. ๓,๕๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือตู.เหล็กบานเลื่อน ขนาดความ
ยาวประมาณ ๔ ฟุต  จํานวน  ๑  ตู. โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุน
งบประมาณ ใช.สําหรับเก็บเอกสาร (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง 

๔.  รถจักรยานยนต>พร<อมอุปกรณ>  ต้ังไว. ๕๗,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือรถจักรยานยนต5ท่ี
มีขนาด ๑๑๐ ซี ซี  พร.อมชุดพ�ว งข. า ง  การจัด ซ้ือรถจักรยานยนต5 ให. มี คุณสมบั ติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานัก
มาตรฐานต.นทุนงบประมาณ จํานวน ๑ คัน งานอนามัย (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

 
 

 

 



 

๕๙ 

๕. รถบรรทุกขยะ  ต้ังไว. ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ 
ล.อแบบอัดท.ายมีตู.บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู.ไม�น.อยกว�า ๖ ลูกบาศก5เมตร เครื่องยนต5 ๔ สูบ ๔ 
จังหวะ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไม�น.อยกว�า ๑๓๐ แรงม.า ด.านท.ายตู.บรรจุขยะมูลฝอยติดต้ังเครื่องอัดขยะมูลฝอย
ทํางานด.วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม�น.อยกว�า ๒,๕๐๐ ปอนด5ต�อตารางนิ้ว มีโคม
ไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.๒๓๑๕-
๒๕๕๑ หรือสูงกว�าโดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ 
จํานวน ๑ คัน (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)  

๖. ถังคอนเทนเนอร>  ต้ังไว. ๗๘๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือถังบรรจุขยะท่ีใช.ร�วมกับรถยนต5
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร5 มีปริมาตรความจุไม�น.อยกว�า ๔ ลบ.เมตร พ้ืนภาชนะรองรับมูล
ฝอยมีความหนาไม�น.อยกว�า ๔.๕ มม. ด.านข.างมีความหนาไม�น.อยกว�า ๓ มม. ฝาเปNด-ปNด มีความหนาไม�น.อย
กว�า ๒ มม. ถังขยะคอนเทนเนอร5เป3นผลิตภัณฑ5ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได.รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน�วยงานราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ ถัง 
(เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

๗. รถบรรทุกขยะ  ต้ังไว. ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ชนิด ๔ ตัน ๖ ล.อ เครื่องยนต5ดีเซลขนาดไม�น.อยกว�า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ท่ีได.
มาตรฐานไม�สูงกว�า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ มีกําลังแรงม.าสูงสุดไม�น.อยกว�า ๑๓๐ แรงม.า ตอนท.ายหลังเก�งติดต้ัง
ชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอย ทํางานด.วยระบบไฮดรอลิก แรงดันสูงสุดได.ไม�น.อยกว�า ๒,๕๐๐ ปอนด5/ตร.นิ้ว 
กระบอกไฮดรอลิกชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอยและชุดเท.าช.างคํ้ายันจะต.องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให.
เป3นไปตามมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได.รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน�วยงานราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ 
ดวง โดยจัดซ้ือนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ5สํานักมาตรฐานต.นทุนงบประมาณ จํานวน ๑ คัน (เงิน
รายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

ครุภัณฑ>อ่ืน 

 ๘. เครื่องพ'นหมอกควัน ต้ังไว.   ๑๗๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องพ�นหมอกควันมี
ระบบของตัวเครื่องแบบระบายความร.อน ๒ ชั้น ตัวถังน้ํามันและถังน้ํายาผลิตเหล็กปลอดสนิมทนต�อการกัด
กร�อนของสารเคมี ถังบรรจุสารเคมี ๖.๕ ลิตร ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ๑.๔ ลิตร การสตาร5ทเป3นแบบการกด
ปุTมปQ�มลมและคอยล5จุดระเบิดภายใน ใช.แรงดันไฟฟIา ๑๒ โวลต5 อัตราการพ�น ๔๐ ลิตรต�อชั่วโมง กําลังของ
เครื่องยนต5ขนาด ๒๕.๔ แรงม.า  ความดันถังสารเคมี ๐.๓ BAR ความดันถังเชื้อเพลิง ๐.๐๘ BAR จํานวน ๒ 
เครื่อง งานอนามัยฯ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข) 

 

 



 

๖๐ 

 ประเภทรายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน 

๙.  ค'าบํารุงรักษาซ'อมแซมทรัพย>สินและครุภัณฑ>  ต้ังไว. ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
บํารุง รักษาและซ�อมแซมรถบรรทุกขยะ ทรัพย5สินและครุภัณฑ5ของเทศบาลตําบลชะมาย  ท่ีมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐ บาท  และอยู�ในความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าท่ีของเทศบาลตําบลชะมาย ตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ี มท ๐๐.๗.๑/ว ๒๗๐๓ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เงินรายได.  แผนงานสาธารณสุข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๑ 

    รายละเอียดงบประมาณรายจ'ายท่ัวไป  ประจําป"งบประมาณ  ๒๕๕๖ 
เทศบาลตําบลชะมาย  อําเภอทุ�งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจ'ายจําแนกตามหน'วยงาน 
กองช'าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตั้งงบประมาณรายจ'ายท้ังส้ิน…… ๓๘,๘๗๐,๐๘๐. - ……บาท 

๑.  รายจ'ายประจํา  ตั้งไว< …......๗,๐๓๖,๐๘๐.-..........บาท  

๑.๑   หมวดรายจ'ายเงินเดือนและค'าจ<างประจํา   ตั้งไว<   ……๒,๔๓๐,๐๘๐..…-   บาท 

๑.๑.๑   เงินเดือนพนักงานเทศบาล     ตั้งไว<  .…๒,๒๓๐,๐๘๐......….-  บาท    เพ่ือจ�ายเป3น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลในกองช�าง   (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน ) 

ตําแหน�ง    ผู.อํานวยการกองช�าง           จํานวน   ๑  อัตรา  
ตําแหน�ง    หัวหน.าฝTายการโยธา          จํานวน   ๑  อัตรา  
ตําแหน�ง    หัวหน.าฝTายบริหารงานท่ัวไป         จํานวน   ๑  อัตรา  
ตําแหน�ง    หัวหน.าฝTายแบบแผนและก�อสร.าง      จํานวน   ๑  อัตรา๗๓๑๐*๑๒=๒๐๗๗๒๐) 
ตําแหน�ง    วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว             จํานวน   ๑  อัตรา( 
ตําแหน�ง    นายช�างสํารวจ ๖ว             จํานวน   ๑  อัตรา 
ตําแหน�ง    นายช�างโยธา ๒-๔/๕           จํานวน   ๔  อัตรา 
ตําแหน�ง    นายช�างไฟฟIา ๒/๔-๕          จํานวน   ๑  อัตรา 
ตําแหน�ง    เจ.าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕         จํานวน   ๑  อัตรา 
ตําแหน�ง    ช�างเครื่องยนต5 ๑-๓/๔          จํานวน   ๑  อัตรา 
๑.๑.๒   เงินเพ่ิมต'างๆ    ตั้งไว<    ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท     เพ่ือจ�ายเป3นเพ่ิมต�างๆของ พนักงาน

เทศบาลในกองช�าง  (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน ) 

๑.๒  หมวดรายจ'ายค'าจ<างช่ัวคราว   ตั้งไว<........๘๒๐,๖๐๐...............-     บาท 

  ๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานจ<าง   ตั้งไว<    ๕๗๐,๖๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นเงินเดือนแก�พนักงานจ.าง  
ในกองช�าง   จํานวน  ๕  ตําแหน�ง  รวม  ๗  อัตรา  (เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)   

ตําแหน�ง    ผู.ช�วยช�างโยธา           จํานวน      ๒   อัตรา ๔๐) 
ตําแหน�ง    ผู.ช�วยช�างไฟฟIา          จํานวน      ๒   อัตรา  
ตําแหน�ง    ผู.ช�วยเจ.าหน.าท่ีธรุการ       จํานวน      ๑   อัตรา  
ตําแหน�ง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  ๑  อัตรา 
ตําแหน�ง    ผู.ช�วยช�างเครื่องยนต5       จํานวน      ๑     อัตรา  

 

 



 

๖๒ 

๑.๒.๒   เงินเพ่ิมต'างๆ     ตั้งไว<     ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท     เพ่ือจ�ายเป3นเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน
จ.าง ในกองช�าง (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน )  

๑.๓   หมวดรายจ'ายค'าตอบแทน  ใช<สอยและวัสดุ        ตั้งไว<     ๒,๑๘๖,๐๐๐.-  บาท 

  -  ค'าตอบแทน ตั้งไว< ๔๑๐,๐๐๐.-    บาท 

๑.๓.๑  ค'าเช'าบ<าน    ตั้งไว<   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าเช�าบ.านของพนักงาน
เทศบาล  (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน) 

๑.๓.๒  ค'ารักษาพยาบาล   ตั้งไว<  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน) 

๑.๓.๓  เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร    ต้ังไว.  ๕๐,๐๐๐- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (เงินรายได.  แผนงานเคหะและชุมชน) 
 ๑.๓.๔  ค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว<  ๖๐,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�า
ปฏิบัติงานล�วงเวลาและค�าปฏิบัติงานในวันหยุดสําหรับพนักงานเทศบาล   และพนักงานจ.างของเทศบาล
ตําบลชะมาย (เงินรายได<  แผนงานเคหะและชุมชน) 
 

-  ค'าใช<สอย ตั้งไว<    ๗๑๖,๐๐๐.-      บาท 

๑.๓.๕   ค'าใช<จ'ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ   ต้ังไว.   ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าใช.จ�าย
เพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ เช�น ค�าจ.างเหมาบริการ  ค�าธรรมเนียม  ค�าลงทะเบียน  เป3นต.น  (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน) 

๑.๓.๖  ค'าดูแลรักษาท่ีสาธารณะ    ตั้งไว<   ๕๐,๐๐๐.-  บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าใช.จ�ายในการ
ตรวจสอบดูแล รักษาท่ีสาธารณะ  เช�น  ค�าใช.จ�ายในการออก นสล. ค�าตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ ฯลฯ 
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

๑.๓.๗  รายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน   ตั้งไว<   ๒๐๐,๐๐๐-.บาท   เพ่ือจ�ายเป3น
ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย5สิน  วงเงินไม�เกิน  ๕,๐๐๐.-บาท  ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลชะมาย   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 
๑.๓.๘ รายจ'ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม'เข<าลักษณะหมวดรายจ'ายอ่ืนๆ  ตั้งไว<   ๑๐๐,๐๐๐.-   
บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าเดินทางไปราชการ   ค�าเบ้ียเลี้ยง   ค�าพาหนะ   ค�าท่ีพัก    ค�าใช.จ�ายอ่ืนท่ีจําเป3นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ.าง   (เงินรายได<  แผนเคหะและชุมชน) 

 

 

 



 

๖๓ 

 ๑.๓.๙ ค'าจ<างเหมาบริการตีเส<นจราจร    ตั้งไว<  ๒๑๖,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างเหมาตีเส.น
จราจรถนนสายทุ�งสง-ทุ�งใหญ�  หมู�ท่ี ๘  ตําบลชะมาย  อําเภอทุ�งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินรายได<  
แผนเคหะและชุมชน) 

 - ค'าวัสดุ             ตั้งไว<     ๑,๐๖๐,๐๐๐.-       บาท  

๑.๓.๑๐  ประเภทวัสดุไฟฟOาและวิทยุ   ตั้งไว<   ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ  วัสดุ 
อุปกรณ5  ไฟฟIา   สําหรับใช.ในงานซ�อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา   งานไฟฟIาสาธารณะ     ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  

๑.๓.๑๑  ประเภทวัสดุก'อสร<าง  ตั้งไว<   ๗๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร.าง   
สําหรับใช.ในงานซ�อมแซม  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ทรัพย5สิน     ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะมาย 
(เงินรายได< แผนงานเคหะและชุมชน)  

๑.๓.๑๒   ประเภทวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว<    ๓๐,๐๐๐.-  บาท      เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  

๑.๓.๑๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร>  ตั้งไว<   ๓๐,๐๐๐.-  บาท     เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ  วัสดุ
,อุปกรณ5 คอมพิวเตอร5  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

๒.  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว<   ๑,๓๙๙,๔๐๐.-บาท 

ประเภทเงินอุดหนุนหน'วยงานของรัฐหรือองค>กรเอกชนในกิจกรรมอันเปYนสาธารณประโยชน> 

๒.๑  อุดหนุนการไฟฟOาส'วนภูมิภาคอําเภอทุ'งสง  ตั้งไว<  ๑,๓๙๙,๔๐๐.-บาท   เป3นค�าใช.จ�ายใน
การติดต้ังไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟIาสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน)   

      - ถนนสายหนองเหรียง-หนองหงส> หมู'ท่ี ๖ 
      - ถนนสายสุรจิต หมู'ท่ี ๖    
      - ถนนสายซอยประดู'-สนามกีฬาชนโค  หมู'ท่ี ๑  
      - ถนนสายเขากลาย-หนองแสง  หมู'ท่ี  ๓  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๖๔ 

๓. รายจ'ายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไว<    ๓๑,๘๓๔,๐๐๐ . -  บาท 

๓.๑  หมวดค'าครุภัณฑ>  ท่ีดินและส่ิงก'อสร<าง 

๓.๑.๑ หมวดค'าครุภัณฑ>   ตั้งไว<    ๔,๓๙๗,๐๐๐.-บาท   

๓.๑.๑.๑ รายจ'ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ'อมแซมทรัพย>สิน    ตั้งไว<    ๔๕๐,๐๐๐.-บาท    เพ่ือจ�าย
เป3นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย5สิน ท่ีมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐.-บาท ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลชะมาย   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

๓.๑.๑.๒  ครุภัณฑ>โฆษณาและเผยแพร' ตั้งไว<  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือกล.องถ�าย
ภาพนิ่งระบบติจิตอล ความละเอียดไม�น.อยกว�า ๑๖ ล.านพิกเซล จํานวน  ๒  กล.อง (เงินรายได<แผนงานเคหะ
และชุมชน) 

๓.๑.๑.๓   ครุภัณฑ>ก'อสร<าง   ตั้งไว<    ๓๐,๐๐๐.-บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือเครื่องตัดพ้ืน
คอนกรีต   
พร.อมเครื่องยนต5 และใบตัด   จํานวน  ๑   เครื่อง   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

๓.๑.๑.๔  ครุภัณฑ>สํานักงาน    ตั้งไว<  ๗๐๐,๐๐๐.- บาท     เพ่ือจ�ายเป3นค�าซ้ือเครื่องปรับอากาศ
พร.อมติดต้ังภายในสํานักงานเทศบาลตําบลชะมายหลังใหม�  จํานวน  ๑๙  เครื่อง  

- ขนาด   ๑๘,๐๐๐  บีทียู   จาํนวน    ๓   เครื่อง 
- ขนาด   ๒๔,๐๐๐  บีทียู   จาํนวน  ๑๕  เครื่อง 
- ขนาด   ๔๐,๐๐๐  บีทียู    จํานวน   ๑  เครื่อง 
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 
๓.๑.๑.๕  ครุภัณฑ>สํานักงาน    ตั้งไว<   ๑๗,๐๐๐.-บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าซ้ือตู.เหล็กเก็บเอกสาร

สอง 

บานพับ  จํานวน  ๒  ตู.  จัดซ้ือตามราคาท.องตลาด  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 
๓.๑.๑.๖  ครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส'ง  ตั้งไว< ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าจัดซ้ือ

รถยนต5บรรทุกขนาด ๑ ตัน กระบะเทท.ายด.วยระบบไฮดรอลิก    จํานวน  ๑  คัน โดยจดัซ้ือนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ>สํานกัมาตรฐานต<นทุนงบประมาณ (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

๓.๑.๑.๗ ครุภณัฑ>ยานพาหนะและขนส'ง  ตั้งไว< ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าซ้ือรถยนต5
บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล.อ  แบบ กระบะเทท.าย จํานวน ๑ คัน (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

 

 

 

 



 

๖๕ 

๓.๒ หมวดค'าท่ีดินและส่ิงก'อสร<าง   ตั้งไว<  ๒๗,๔๓๗,๐๐๐ . - บาท 

หมู'ท่ี  ๑ 

 ๓.๒.๑    ประเภทรางระบายน้ํา   ตั้งไว<  ๙๒๖,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าก�อสร.างรางระบายน้ํา 

ริมถนนสายรุ�งเมือง  หมู�ท่ี ๑  โดยก�อสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาดกว.าง ๐.๓๐ เมตร  ลึก ๐.๔๐ 
เมตร ความยาวรวม ๓๘๕.๐๐ เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 
ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี  ๒ หน<า ๔๔    

๓.๒.๒    ประเภททาง   ตั้งไว<  ๒๑๗,๐๐๐.- บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอย
ประดิษฐ5เงิน  หมู�ท่ี ๑  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก   ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  
๐.๑๕  เมตร    กว.างเฉลี่ย   ๔.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๐๔.๐๐  เมตร  ไหล�ทางข.างละ ๐.๒๕ ม. หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๔๑๖.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน)   ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๕-๒๕๕๗  ลําดับท่ี ๗ หน<า ๖๔  

๓.๒.๓    ประเภททาง   ตั้งไว<  ๑๖๑,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาย
สมโชค  แก.วเกิด  หมู�ท่ี ๑  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก   ปรับปรุงเป3นเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก   หนา  ๐.๑๕ เมตร   กว.างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๘๐.๐๐  เมตร  ไหล�ทางข.างละ ๐.๒๕ 
เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๓๒๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี  ๖ หน<า  ๖๖ 

 

หมู'ท่ี  ๒ 

๓.๒.๔    ประเภททาง  ตั้งไว<   ๓๖๘,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาน
อก  หมู�ท่ี ๒  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยางชํารุด ปรับปรุงโดย     

- ตอนท่ี ๑ ลาดยางผิวจราจรแบบ  Asphaltic  Concrete  ทับผิวจราจรเดิม (๐verlay)  หนา  
๐.๐๕ เมตร กว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร    พ้ืนท่ีรวม  ๓๖๖.๐๐   ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง  

- ตอนท่ี ๒ ลาดยางผิวจราจรแบบ  Asphaltic  Concrete  ทับผิวจราจรเดิม (๐verlay)  หนา  
๐.๐๕ เมตร กว.างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ยาว ๑๔๓.๐๐  เมตร  พ้ืนท่ีรวม ๕๐๐.๕๐   ตารางเมตร  หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๘๖๖.๕๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ลําดับท่ี  ๔ หน<า  ๖๕   

 

 



 

๖๖ 

๓.๒.๕    ประเภทรางระบายน้ํา    ตั้งไว<  ๑,๙๓๗,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าก�อสร.างราง
ระบายน้ําริมถนนสายกรุงแสง  หมู�ท่ี ๒   โดยก�อสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาดกว.าง  ๐.๓๐  เมตร  
ลึก ๐.๔๐  เมตร ความยาวรวม  ๘๐๕.๐๐  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะ
และชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๑๗  หน<า  ๔๗   

  
หมู'ท่ี  ๓ 

๓.๒.๖   ประเภททาง  ตั้งไว<  ๒,๗๗๒,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายเขากลาย-
ห.วยขัน  หมู�ท่ี ๓   สภาพเดิมเป3นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสภาพแคบ และไม�มีรางระบายน้ํา  ปรับปรุงโดย 

- ขยายผิวจราจรโดยปรับปรุงไหล�ทางเดิมเป3นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกว.าง ๒.๐๐  เมตร   
ยาว ๑,๐๖๕.๐๐  เมตร ไม�มีไหล�ทาง ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อย
กว�า   ๒,๑๓๐.๐๐   ตารางเมตร 

- ก�อสร.างท�อลอดเหลี่ยม คสล. (ห.วยต.นโด)  ด.านขวาทางต�อจากท�อลอดเหลี่ยมเดิม  ขนาดกว.าง 
๑.๕๐  เมตร สูง ๑.๕๐  เมตร ความยาว  ๒.๐๐  เมตร   จํานวน ๒ ช�องทาง  ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท  

- ก�อสร.างสะพาน คสล.ขยายผิวจราจร (หน.าโรงงาน  ยางไทยปQกษ5ใต.)  ด.านขวาทาง  ขนาดกว.าง 
๒.๕๐  เมตร ความยาว  ๒๕.๐๐  เมตร   จํานวน ๑ สะพาน  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 

- ก�อสร.างสะพาน คสล. ขยายผิวจราจร (ห.วยยิ่ว)  ด.านขวาทาง  ขนาดกว.าง ๒.๐๐  เมตร ความยาว  
๑๕.๐๐  เมตร   จํานวน ๑ สะพาน  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย 

- ก�อสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ขนาดกว.าง ๐.๓๐  เมตร ลึก ๐.๔๐  เมตร ความยาวรวม  
๑๗๒.๐๐  เมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี  ๓๕ หน<า ๗๒ . ลําดับท่ี  ๑ หน<า ๙๕ . ลําดับท่ี  ๓๗ หน<า ๕๑   

๓.๒.๗    ประเภทประปา  ตั้งไว<  ๑๐๓,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าขยายเขตประปาส�วนภูมิภาค
ถนนสายซอยเขากลาย ๔  หมู�ท่ี  ๓ โดยขยายเขตประปาต�อจากท�อของการประปาส�วนภูมิภาค ระยะทาง 
๑๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส�วนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาสาม
ป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๑๙ หน<า ๑๐๑   

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๗ 

หมู'ท่ี  ๔ 

๓.๒.๘    ประเภททาง  ตั้งไว<  ๘๔๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยประดู�-ห.วย
ขัน ซอย ๓  หมู�ท่ี ๔   สภาพเดิมเป3นชั้นรองพ้ืนทางหินคลุก   ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic  
Concrete   หนา  ๐.๐๕ ม  กว.างเฉลี่ย   ๓.๕๐  เมตร   ระยะทาง   ๔๒๐.๐๐   เมตร   หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๑,๔๗๐.๐๐  ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๕๙ หน<า ๗๗  

๓.๒.๙    ประเภทประปา  ตั้งไว<   ๓๑๗,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าขยายเขตประปาสาย ป.ศิลา
ชัย-คลองมะไฟ  หมู�ท่ี ๔  โดยขยายเขตประปาต�อจากท�อของการประปาส�วนภูมิภาค ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบการประปาส�วนภูมิภาค (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" 
๒๕๕๖-๒๕๕๘  ลําดับท่ี ๒๒ หน<า ๑๐๑    

๓.๒.๑๐    ประเภทประปา  ตั้งไว<   ๘๗๙,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าขยายเขตประปาสายบ.าน
วังรวย-ท�าไฟใต.  หมู�ท่ี ๔  โดยขยายเขตประปาต�อจากท�อของการประปาส�วนภูมิภาค ระยะทาง ๑,๗๙๓.๐๐ 
เมตร ตามแบบการประปาส�วนภูมิภาค  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" 
๒๕๕๖-๒๕๕๘  ลําดับท่ี ๒๖,๒๗ หน<า ๑๐๑   

หมู'ท่ี  ๕ 

๓.๒.๑๑  ประเภททาง  ตั้งไว<  ๔๒๓,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ ๗  
หมู�ท่ี ๕   สภาพเดิมเป3นชั้นรองพ้ืนทางหินคลุก  ปรับปรุงเป3นผิวลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete  หนา 
๐.๐๕  เมตร   ความกว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๒๔๕.๐๐  เมตร  พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๗๓๕.๐๐  
ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๗๕ หน<า ๘๑ 

๓.๒.๑๒  ประเภททาง  ตั้งไว<  ๓๔๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาย
พรม  ทองคําชุม(อ้ันอุทิศ)  หมู�ท่ี  ๕  สภาพเดิมเป3นชั้นรองพ้ืนทางหินคลุก  ปรับปรุงเป3นผิวลาดยางแบบ 
Asphaltic  Concrete  หนา  ๐.๐๕ เมตร   กว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ระยะทางรวม  ๒๐๐.๐๐   เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๖๐๐.๐๐   ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  
(เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๗๔ หน<า ๘๑   

 

 

 

 

 



 

๖๘ 

๓.๒.๑๓    ประเภทประปา  ตั้งไว<   ๒๗๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าขยายเขตประปาสายสวน
เกษตร (วังหีบซอย ๕)  หมู�ท่ี ๕  โดยขยายเขตประปาต�อจากท�อของการประปาส�วนภูมิภาค ระยะทาง 
๔๐๕.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส�วนภูมิภาค  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๓๕ หน<า ๑๐๓ 

๓.๒.๑๔   ประเภททาง  ตั้งไว<   ๑,๐๔๖,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายต.นแค –  

วังหีบ ๒  หมู�ท่ี ๕  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง  ชํารุดจากการใช.งาน   ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจร
เดิม (๐verlay)   แบบ Asphaltic  Concrete  หนา  ๐.๐๕ ม  กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร  ระยะทาง  
๖๐๓.๐๐  เมตร   หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๒,๔๑๒  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)   ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี 
๗๘ หน<า ๘๑   

หมู'ท่ี  ๖ 

๓.๒.๑๕  ประเภททาง  ตั้งไว<   ๘๔,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยอ้ิววังโส  
หมู�ท่ี  ๖    สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก   ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕ 
เมตร  กว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๕๖.๐๐  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  
๑๖๘.๐๐  ตารางเมตร  มีไหล�ทางบางส�วนกว.างเฉลี่ย  ๐.๒๕  เมตร  ยาวรวม ๓๒.๐๐  เมตร  ตามแบบ
เทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับ
ท่ี ๙๑ หน<า ๘๔    

๓.๒.๑๖  ประเภททาง  ตั้งไว<  ๖๔๘,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยนาคําทวด 
๓ หมู�ท่ี  ๖ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง ชํารุดจากการใช.งาน ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐
verlay)       แบบ Asphaltic  Concrete  หนา  ๐.๐๕  เมตร  ตามสภาพความกว.าง   

- ตอนท่ี  ๑ กว.างเฉลี่ย   ๔.๐๐   เมตร    ระยะทาง   ๓๒๕.๐๐   เมตร  
- ตอนท่ี  ๒ กว.างเฉลี่ย   ๓.๐๐   เมตร    ระยะทาง     ๗๕.๐๐   เมตร   หรือตามสภาพพ้ืนท่ี   

พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม�น.อยกว�า  ๑,๕๒๕.๐๐   ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง   (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๙๒ หน<า ๘๕   

๓.๒.๑๗   ประเภทถนนภายในบริเวณสํานักงาน ตั้งไว<  ๘๕๑,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�า
ก�อสร.างถนนรอบสํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย หมู�ท่ี ๖  โดยก�อสร.างเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามสภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมท้ังหมด ๑,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลชะ
มาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๑ หน<า ๑๓๕  

 

 



 

๖๙ 

          ๓.๒.๑๘    ประเภททาง ตั้งไว<  ๒,๙๖๔,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายเข.า
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย หมู�ท่ี ๖  สภาพเดิมเป3นชั้นดินเดิมบางส�วน และเป3นชั้นดินถมรองพ้ืนทาง
บางส�วน ปรับปรุงโดย  

 -ใช.ดินถมยกระดับชั้นดินเดิม กว.างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนา ๑.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จนถึงชั้น
รองพ้ืนทางเดิม พร.อมบดอัดแน�นไม�น.อยกว�า ๙๕ % standard proctor density  แล.วทําการขุดรื้อพ้ืนทาง
เดิม กว.างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร พร.อมบดอัดแน�นไม�น.อยกว�า ๙๕ % standard proctor 
density แล.วลงหินคลุกเป3นชัน้พ้ืนทางพร.อมบดอัดแน�น แล.วลาดยางแบบแอสฟQลท5ติกคอนกรีต  หนา ๐.๐๕ 
เมตร กว.างเฉลี่ย ๑๐.๐๐  เมตร ยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า 
๓,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง   

- ก�อสร.างท�อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว.าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐  เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร  ๑ 
ช�องทาง   ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนา
สามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๘๗ หน<า ๘๔  

๓.๒.๑๙  ประเภทประปา  ตั้งไว<  ๓๑๙,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าขยายเขตประปาเข.าสํานักงาน
เทศบาลตําบลชะมาย  หมู�ท่ี ๖ โดยขยายเขตประปาต�อจากท�อของการประปาส�วนภูมิภาค ระยะทาง  
๔๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส�วนภูมิภาค  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตาม
แผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๔๑ หน<า ๑๐๔   

๓.๒.๒๐  ประเภทถมดินบริเวณอาคารสํานักงาน ตั้งไว< ๒,๔๑๖,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าถม
ดินปรับพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย  โดยใช.ดินถมจํานวน ไม�น.อยกว�า  ๑๐,๑๒๐ ลบ.
ม.  ถมยกระดับลึกเฉลี่ย ๑.๗๖๔ เมตร พ้ืนท่ี ๕,๗๓๗ ตารางเมตร พร.อมบดอัดแน�น  ตามแบบเทศบาลตําบล
ชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๘๗ หน<า 
๘๔ 

๓.๒.๒๑  ประเภททาง  ตั้งไว<   ๔๖๗,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยบ.านนาง
สายใจ  สวุรรณน.อย  หมู�ท่ี  ๖    สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก   ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา  ๐.๑๕ เมตร  กว.างเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๘๐.๐๐  เมตร  หรอืตามสภาพพ้ืนท่ีพ้ืนท่ี
รวมไม�น.อยกว�า  ๙๐๐.๐๐  ตารางเมตร  มีไหล�ทางบางส�วนกว.างเฉลี่ย  ๐.๒๕  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๙๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๘๙ หน<า ๘๔    

 

 

 

 



 

๗๐ 

หมู'ท่ี  ๗  

๓.๒.๒๒  ประเภททาง ตั้งไว<  ๒๗๘,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายบ.านหมวดรัตน5  
หมู�ท่ี ๗     สภาพเดิมผิวจราจรเป3นคอนกรีตเสริมเหล็กชํารุดจากการใช.งาน ทําการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมแล.วขนท้ิง และปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕ เมตร  กว.างเฉลี่ย ๔.๐๐  
เมตร  ระยะทาง  ๑๓๓.๐๐  เมตร  ไม�มีไหล�ทาง  หรือตามสภาพพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า ๕๓๒.๐๐  ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)   ตามแผนพัฒนาสามป" 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๑๒๖ หน<า ๙๒    

 ๓.๒.๒๓    ประเภททาง ตั้งไว<   ๒๙๔,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนซอยนายเหรก  
ทองย.อย   หมู�ท่ี ๗  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก   ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 
๐.๑๕  เมตร   กว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๙๕.๐๐  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรวมไม�น.อย
กว�า  ๕๘๕.๐๐  ตารางเมตร  ลงหินคลุกไหล�ทางบางส�วนกว.างเฉลี่ย  ๐.๒๕ เมตร ยาวรวม  ๙๐.๐๐   ตาม
แบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
ลําดับท่ี ๑๐๓ หน<า ๘๗   

๓.๒.๒๔  ประเภททาง ตั้งไว<   ๑๔๙,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายบ.านเจริญ  
เจริญพงศ5 หมู�ท่ี ๗ สภาพเดิมผิวจราจรเป3นหินคลุก  ปรับปรุงเป3นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 
๐.๑๕  เมตร    กว.างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรวมไม�น.อย
กว�า  ๓๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ไม�มีไหล�ทาง  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงานเคหะและ
ชุมชน)   ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๑๐๔ หน<า ๘๗    

๓.๒.๒๕  ประเภทท'อระบายน้ํา  ตั้งไว<  ๒,๒๐๕,๐๐๐.- บาท    เพ่ือจ�ายเป3นค�าวางท�อระบายน้ําริม
ถนนสายทุ�งสง-นาบอน (ช�วง จาก ทม. ทุ�งสง - หน.าซอยรักเกียรต์ิ) หมู�ท่ี ๗  โดยวางท�อระบายน้ํา คสล. 
(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๕๑๐ ท�อน พร.อมก�อสร.างบ�อพัก จํานวน ๕๑ แห�ง และราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัววี  กว.าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๖๗ หน<า ๕๗   

๓.๒.๒๖   ประเภททาง  ตั้งไว<  ๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยหมู�บ.าน
สุมิตรา  หมู�ท่ี ๗  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยาง  ชํารุดจากการใช.งาน  ปรับปรุงโดย 

-ลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐verlay)   แบบ Asphaltic  Concrete   หนา  ๐.๐๕ ม      
           ตอนท่ี  ๑ กว.างเฉลี่ย   ๔.๐๐   เมตร    ระยะทาง   ๒๑๗.๐๐   เมตร  
           ตอนท่ี  ๒ กว.างเฉลี่ย   ๖.๐๐   เมตร    ระยะทาง   ๑๗๐.๐๐   เมตร  

 

 



 

๗๑ 

           ตอนท่ี  ๓ กว.างเฉลี่ย   ๕.๐๐   เมตร    ระยะทาง     ๗๕.๐๐   เมตร   หรือตามสภาพพ้ืนท่ี   พ้ืนท่ี
รวมท้ัง หมดไม�น.อยกว�า  ๒,๒๖๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง    

-วางท�อระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑๔๐.๐๐ ท�อน พร.อมบ�อพัก จํานวน ๑๔ แห�ง และ
ปรับปรุงบ�อพักเดิม จํานวน ๒๐ แห�ง แล.วก�อสร.างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววีหลังท�อ ขนาดกว.างเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน)  ตาม
แผนพัฒนาสามป"  ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ลําดับท่ี ๙๘ หน<า ๘๗ 

 
                                                        หมู'ท่ี  ๘ 

๓.๒.๒๗  ประเภททาง  ตั้งไว<  ๑,๔๓๕,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าปรับปรุงถนนสายซอยนาแฝด  
หมู�ท่ี ๘  สภาพเดิมผิวจราจรเป3นลาดยางชํารุด   ปรับปรุงโดยลาดยางทับผิวจราจรเดิม (๐verlay)  แบบ 
Asphaltic  Concrete  หนา  ๐.๐๕ ม  กว.างเฉลี่ย  ๔.๕๐  เมตร ระยะทาง  ๗๕๐.๐๐  เมตร  หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวมไม�น.อยกว�า  ๓,๓๗๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  (เงิน
รายได<แผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๒๑ หน<า ๖๙   

๓.๒.๒๘   ประเภททาง  ตั้งไว<  ๒,๒๗๒,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเป3นค�าก�อสร.างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยู  ริมถนนสายนายอําเภอ (หน.าเขาตาเล�ง-เทศบาลเมืองทุ�งสง) หมู�ท่ี ๘ ขนาดกว.าง   ๐.๓๐ เมตร  ลึก  
๐.๔๐  เมตร  ความยาวรวม ๖๔๖.๐๐ เมตร พร.อมปรับปรุงผิวจราจรเป3นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 
๐.๑๕ เมตร  กว.างเฉลี่ย  ๔.๗๐  เมตร  ระยะทาง  ๓๐๐.๐๐   เมตร   หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีรวมไม�น.อย
กว�า  ๑,๔๑๐.๐๐   ตารางเมตร ไม�มีไหล�ทาง  และ  ตามแบบเทศบาลตําบลชะมาย  (เงินรายได<แผนงาน
เคหะและชุมชน)  ตามแผนพัฒนาสามป" ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ลําดับท่ี ๘๘ หน<า ๖๑ 

 

๔. หมวดรายจ'ายอ่ืน  ตั้งไว<   ๒๐๐,๐๐๐.-   บาท 

๔.๑    ประเภท ค'าจ<างท่ีปรึกษาท่ีไม'เก่ียวกับครุภัณฑ>หรือส่ิงก'อสร<าง  ตั้งไว<   ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  
เพ่ือจ�ายเป3นค�าจ.างท่ีปรึกษา    สําหรับงานออกแบบเพ่ือให.ได.แบบแปลนและรายละเอียดโครงการต�างๆ  ของ
เทศบาลตําบลชะมาย   (เงินรายได<แผนงานเคหะและชุมชน) 

  

  

 

 

 

 


