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ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2555 

  ขั้นตอนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ               ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ย 
                                                         ยังชีพแล้วและย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที ่1. ผู้สูงอายุ (อายุ 59 ปี) เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 

(เกิด วันที่ 30 กันยายน 2496 วันสุดท้าย) และคนพิการ  
(รายใหม่) ให้มายื่นขึ้นทะเบียน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลชะรัด  
ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 
2. ผู้สูงอาย/ุผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม 2556  
เป็นต้นไป 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลต าบลชะรัด 
 นายภานุมาส รัตนอุบล ปลัดเทศบาลต าบลชะรัด ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล 
ต าบลชะรัด กล่าวว่า งานส าคัญของเทศบาลจากนี้ไปเข้าสู่กระบวนการเตรียมการเลือกตั้ง เนื่องจากสมาชิกสภา 
เทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลชะรัดครบวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยมีการรับสมัคร 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น  
ปรากฏว่า มีผู้สมัครต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน และมีผู้สมัครต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  
30 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งท่ี 1 จ านวน 14 คน และเขตเลือกตั้งท่ี 2 จ านวน 16 คน 
 ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เทศบาลต าบลชะรัดมีการส่งหนังสือถึงเจ้าบ้านทุกหลัง ว่าจะต้องไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท่ีหน่วยเลือกตั้งไหนต่อไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 4,890 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งท่ี 1 จ านวน 2,519 คน เขต 
เลือกตั้งท่ี 2 จ านวน 2,371 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง  เขตละ 5 หน่วยเลือกตั้ง จึงขอเชิญผู้มีสิทธิเลือก 
ตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด  

1. เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในต าบลชะรัดครบ 1 ปี 
งบประมาณ 
2. ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลชะรัด ภายในวันที่  
1 - 30 พฤศจิกายน 2555 
3. ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบ 
ประมาณถัดไป (เดือนตุลาคม 2556) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถ่าย พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขากงหรา พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ (กรณีประสงค์โอนเข้าบัญชี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ(กรณียื่นค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 
แทน) 
5. บัตรประจ าตัวผู้พิการ (กรณีขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

หลักฐานขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
/ผู้พิการ 

1. อายุ 60 – 69 ปี ให้ได้รับคนละ 600 บาท/เดือน 
2. อายุ 70 – 79 ปี ให้ได้รับคนละ 700 บาท/เดือน 
3. อายุ 80 – 89 ปี ให้ได้รับคนละ 800 บาท/เดือน 
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท/เดือน 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
อัตราแบบขั้นบันได 



รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการเทศบาลต าบลชะรัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าปรับปรุงถนนสายริมพรุโต๊ะเด็ม-สะพานแต้ว ม.5 – ม.9 ต.ชะรัด 1,795,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
2 จ้างขุดลอกเหมืองน้้า  ม.7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 17,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองน้า้ภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 283,200 เงินอุดหนุนทั่วไป 
4 ซ่อมแซมถนนและคันคลองภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง  123,170 เงินอุดหนุนทั่วไป 
5 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 150,220 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6 ซ่อมแซมคันคลอง ฝายประชาอาสา ม.1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 69,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 ซ้ือท่อ คสล. ฝังบริเวณถนนที่น้้าท่วมขังภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา 159,900 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 ถมหลุมบ่อถนนภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 96,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 ซ้ือวัสดุซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 159,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 
10 อุดหนุนการไฟฟ้าฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในต้าบลชะรัด อ.กงหรา 85,087 เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 ถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด ม.5 - ม.8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 676,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
12 ปรับปรุงถนนสายชะรัด - สะพานแต้ว  ม.5,9  ต.ชะรัด อ.กงหรา  744,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
13 ปรับปรุงถนนมัสยิด - ต้นหยี ม.8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 278,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
14 ก่อสร้างถนน คสล. สายควนท้อน - นาแด้ ม.1 ต.ชะรัด อ.กงหรา 357,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 
15 ซ่อมแซมคันคลองสายปอเนาะ – หูเล่ ม.5,8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 95,000 เงินสะสม 

3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต้าบลชะรัด(สปสช.) 137,040 งบกลาง 
2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 26,500 งบกลาง 
3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 6,477,400 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการต้าบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1,515,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลต้าบลชะรัด 60,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6 โครงการเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน 18,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ส้าหรับที่อ่านหนังสือพิมพห์มู่บา้นและ ทต.ชะรัด 73,200 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการบัณฑิตน้อย) 15,270 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.  และ  ศดม. พื้นที่เทศบาลต้าบลชะรัด 891,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 
10 ค่าอาหารเสริม (นม)  เด็กนักเรียนสังกัด  สพฐ. จ้านวน 3 โรงเรียน 964,525 เงินอุดหนุนทั่วไป 
11 ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  และ  ศดม. พื้นที่เทศบาลต้าบลชะรัด 423,963 เงินอุดหนุนทั่วไป 
12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด  สพฐ. จ้านวน 3 โรงเรียน 1,323,400 เงินอุดหนุนทั่วไป 
13 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ 3 โรงเรียน 80,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกฬีาต้าบลชะรัด  626,310 เงินอุดหนุนทั่วไป 
15 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแขง่ขันกฬีา 297,403 เงินอุดหนุนทั่วไป 
16 ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 719,387 เงินอุดหนุนทั่วไป 
17 ค่าก่อสร้างปลูกหญ้าสนามกีฬาประจ้าหมู่บ้าน  ม.3  ต้าบลชะรัด 264,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
18 จัดซื้อวัสดุกีฬาส้าหรับงานบริหารศูนย์กีฬาต้าบลชะรัด 48,444 เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายเยาวชนต้าบลชะรัด  คนรุ่นใหม่ ต้านภัยทางสังคม  
ยาเสพติดและเอดส ์

30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต้าบลชะรัด (อัฒจันทร)์ 274,000 เงินสะสม 



ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

21 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวติเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

40,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

22 ซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 20,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
23 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดัพัทลุง 5,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
24 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ้าต้าบลชะรัด 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
25 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 9,590 เงินอุดหนุนทั่วไป 
26 ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงวัยผู้พิการต้าบลชะรัด 19,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 
27 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
28 ค่าใช้จ่ายโครงการ  To Be Number One 25,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
29 อุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจา้หมู่บ้าน  (อสม.) 90,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
30 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 35,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
31 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจา้หมู่บา้น 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
32 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวในชุมชน สมาชิกสาม 10,000 กองทุนคุ้มครองเด็ก 
  วัยใส่ใจครอบครัว     

33 โครงการบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็ก 8,000 กองทุนคุ้มครองเด็ก 
34 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม น้าวิถีพอเพยีงสู่ชุมชน 121,100 กองทุนคุ้มครองเด็ก 
35 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ 5,000 
  ผู้พิการที่บ้านในชุมชน     

36 โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ จ้านวน 1 หลัง 20,000 พมจ.พท 
37 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ 27,000 พมจ.พท 
  และคนพิการ     

38 โครงการขยายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 34,000 พมจ.พท 
39 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 30,000 สป.สช. 
40 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพื่อสวัสดิการสังคม 15,000 ศพส.34 พท 
41 โครงการเยี่ยมบ้านเยีย่มใจห่วงใยผู้สูงวัย 20,000 
42 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ 100,000 ศพส.34 พท 
43 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 46,000 ศพส.34 พท 
44 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

45 โครงการฝึกอาชีพสตรี 200,000 
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
สงขลา 

46 โครงการกองทัพนมแม่ สายใจรักแห่งครอบครัว 35,600 ศพส.34 พท 
47 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพไข่เค็มน้้า 42,000 บ้านพักเด็ก พท 
48 โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ 8,000 พมจ.พท 
49 โครงการคลินิกครอบครัว 20,000 พมจ.พท 
50 โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชนต้าบลชะรัด(ค่ายครอบครัว) 10,000 
51 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 10,000 พมจ.พท 

52 โครงการค่ายครอบครัวบูรณาการ2ต้าบล  - 
ส.ครอบครัว
เข้มแข็ง พท 

53 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ 10,000 
ส.ครอบครัว
เข้มแข็ง.พท 

54 โครงการสร้างสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวสีขาว 54,540 ศพส.34 พท 
55 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก 64,000 พมจ.พท 
56 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน 20,000   
57 โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 10,000 พมจ.พท 
58 โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 50,000   



ล าดั
บที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส้าคัญต่าง ๆ 37,980 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2 ค่าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 39,075 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3 โครงการฝึกอบรม อปพร. 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร./หรือชุดปฏิบัติการ  อปพร. 59,800 เงินอุดหนุนทั่วไป 
5 โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนสุขภาวะ 99,600 สสส. 
6 โครงการจัดท้าแผนจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 100,000 ธนาคารโลก 

3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาคนงานโรงฆ่าสัตว์ 144,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2 ก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ 75,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3 สองวิถีสองวัฒนธรรมร้อยเรียงชุมชน   โครงการเมืองลุงน่าอยู่ 
4 ขยายเขตไฟฟ้ารอบพรุโต๊ะเด็ม ม.5 ต.ชะรัด 4,797,000 เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
      สิ่งแวดล้อม 

 ล าดั
บที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินส้ารองจ่าย 46,970 งบกลาง 
2 ปรับปรุงตกแต่งอาคารและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ศพด.ชะรัด 25,000 เงินสะสม 
3 ค่าวัสดุการศึกษา 9,940 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
4 ทุนการศึกษาปริญญาตรี(ครูผู้ดูแลเด็ก) 60,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 18,184 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6 ค่าเช่าบ่อทิ้งขยะ 144,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 119,080 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเฉลิม(ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ) 20,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 โครงการเวทีประชาคมสัญจร 22,350 เงินอุดหนุนทั่วไป 
10 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สินเทศบาลต้าบลชะรัด 265,262 เงินอุดหนุนทั่วไป 
11 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 57,080 เงินอุดหนุนทั่วไป 
12 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 8,000 ศพส.34 พท 
13 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการด้วยใจ 20,000 สสว.11 
14 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเทศบาลต้าบลชะรัด 71,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 
15 ค่าช้าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 786,800 งบกลาง 



ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าสุนัตหมู่ 25,900 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้้าฝน 15,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลฯ พบผู้น้าศาสนา 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเมาลิดินนบี 179,855 เงินอุดหนุนทั่วไป 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมอบรมจริยธรรมระดับประเทศ 25,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6 โครงการศึกษาศาสนาอิสลาม 61,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7 โครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 230,554 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 โครงการวันสารทเดือนสิบ 20,400 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 โครงการถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุ 30,000 พมจ.พท 
10 โครงการรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
11 กิจกรรมวันลอยกระทง 10,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
12 โครงการประเพณีลากพระ 22,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง + 
- 

สูงต่ า 
 

รายรับ 

ภาษีอากร 137,000 - 148,528 10 + 11,528 10 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   130,000 - 86,430 - - 43,570 - 

รายได้จากทรัพย์สิน 52,000 - 119,901 25 + 67,901 25 

รายได้เบ็ดเตล็ด 150,000 - 87,020 - - 62,980 - 

รายได้จากทุน 1,000 - - - - 1,000 - 

รัฐบาลจัดสรรให้ 10,980,000 - 12,229,382 22 + 1,249,382 22 

อุดหนุนทั่วไป 16,749,000 - 12,891,487 - - 3,857,513 - 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 28,199,000 - 25,562,748 57 - 2,636,251 43 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,038,888 - 

เงินกู้จากสถาบันการเงิน 4,800,000 - 

รวมรายรับท้ังสิ้น 42,401,636 57 

เทศบาลต าบลชะรัด 
งบรายรับตามงบประมาณประจ าปี 2555 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 



รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง + 
- 

สูงต่ า 
 

รายจ่าย 

เงินเดือน 5,292,443 - 5,650,607 10 + 358,164 10 

ค่าจ้างชั่วคราว 2,530,408 - 3,839,528 - + 1,309,120 - 

ค่าตอบแทน 2,950,115 - 2,918,659 25 - 31,455 75 

ค่าใช้สอย 6,466,730 - 5,802,891 14 - 663,838 86 

ค่าวัสดุ 2,847,500 - 2,901,608 19 - 54,359 81 

ค่าสาธารณูปโภค 436,504 - 425,145 62 - 11,358 38 

เงินอุดหนุน 1,733,400 - 1,703,486 74 - 29,913 26 

รายจ่ายอื่น 100,000 - 39,075 - - 60,925 - 

งบกลาง 1,515,040 - 9,514,238 - + 7,999,198 - 

ค่าครุภัณฑ์ 137,360 - 128,340 - - 9,020 - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,189,500 - 9,075,500 - + 4,886,000 - 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 28,199,000 - 41,999,079 04 + 13,691,611 04 

รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย 25,163,191 04 

รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,038,888 - 

รายจ่ายจากเงินกู้สถาบันการเงิน 4,797,000 - 

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง 402,557 53 

เทศบาลต าบลชะรัด 
งบรายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี 2555 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 
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