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256,860538,7402,546,460264,660

72,000108,000

6,660

396,0003,070,680708,000366,480

800,000

1,120,000

452,880

60,000

630,500

30,000

1,216,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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329,160329,160

9,730,5535,281,673842,160

360,000162,00018,000

355,024275,50072,864

26,28026,280

8,518,4403,754,680222,600

240,000240,000

756,000756,000

216,000216,000

1,620,0001,620,000

240,000240,000

800,000

1,120,000

452,880

60,000

630,500

30,000

1,216,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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600,000

30,000

300,000

50,000

210,000

280,0002,200,000

30,00030,000

430,00060,000

24,000100,000

310,000282,500

10,00030,000

42,00042,000

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส

1.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

1.โครงการปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1.โครงการบูรณาการ
เพือจัดการขยะอย่าง
ยังยืน

1.โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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600,000

100,000100,000

50,00050,000

30,000

300,000

50,000

275,00065,000

3,550,000530,000540,000

250,000190,000

530,00040,000

394,000270,000

1,745,5001,133,00020,000

10,00010,000

154,700114,700

344,400260,400

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส

1.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

1.โครงการปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1.โครงการบูรณาการ
เพือจัดการขยะอย่าง
ยังยืน

1.โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

30,000

30,000

100,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

7.โครงการรักษาความ
สงบและความเป็น
ระเบียบในเขตเมือง

6.โครงการสร้างความ
รู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5.โครงการฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

4.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3.โครงการอบรมผู้
ประกอบการ

3.การฝึกทบทวน
อปพร.และอาสาสมัคร
มูลนิธิต่างๆ

2.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และสัตว์เลียงลูกด้วย
นม

2.การจัดประชุม
สมาชิก อปพร.

1.โครงการส่งเสริมสิง
แวดล้อมชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,0006,000

20,000

30,00030,000

165,000165,000

5,0005,000

25,00025,000

50,00050,000

20,00020,000

50,00050,000

50,00050,000

30,000

50,00050,000

30,000

10,00010,000

100,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของ
กองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

7.โครงการรักษาความ
สงบและความเป็น
ระเบียบในเขตเมือง

6.โครงการสร้างความ
รู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5.โครงการฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

4.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3.โครงการอบรมผู้
ประกอบการ

3.การฝึกทบทวน
อปพร.และอาสาสมัคร
มูลนิธิต่างๆ

2.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และสัตว์เลียงลูกด้วย
นม

2.การจัดประชุม
สมาชิก อปพร.

1.โครงการส่งเสริมสิง
แวดล้อมชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

5,000

200,000

300,000

160,000

25,000

125,000

5,000

40,000

50,000

60,000

30,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดงานไหว้
ครู

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานลอย
กระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการคลินิกหนู
น้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลชะ
มาย

โครงการครอบครัวสุข
สันต์ สานฝันสู่ชุมชน

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมเรียนรู้ทักษะภาษา
อังกฤษ

โครงการเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชนทางศาสนา

โครงการ LA 21 สู่
ท้องถินไทยน่าอยู่อย่าง
ยังยืน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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220,000220,000
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5,000
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โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดงานไหว้
ครู

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานลอย
กระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

โครงการคลินิกหนู
น้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลชะ
มาย

โครงการครอบครัวสุข
สันต์ สานฝันสู่ชุมชน

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมเรียนรู้ทักษะภาษา
อังกฤษ

โครงการเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชนทางศาสนา

โครงการ LA 21 สู่
ท้องถินไทยน่าอยู่อย่าง
ยังยืน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

30,000

40,000

10,000

300,000

50,000

15,000

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการปฐมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการปฏิบัติธรรม
ไหว้พระสุขใจ

โครงการนิเทศภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพือบริการ
และพัฒนา

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ชะมาย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการแจกยิมอิม
ธรรม

โครงการจัด
นิทรรศการและแสดง
ผลงาน"น้อง
อนุบาล"ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ชะมาย

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,00025,000

300,000300,000

10,000

25,00025,000

30,000

40,000

10,000

300,000

50,000

30,00030,000

15,000

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการปฐมนิเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการปฏิบัติธรรม
ไหว้พระสุขใจ

โครงการนิเทศภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพือบริการ
และพัฒนา

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ชะมาย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการแจกยิมอิม
ธรรม

โครงการจัด
นิทรรศการและแสดง
ผลงาน"น้อง
อนุบาล"ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ชะมาย

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,176,000

100,000

30,000

50,000

50,000

30,000

5,000

50,000

30,000

300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพือขับ
เคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอาชีพให้ประชาชน

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

โครงการวันเทศบาล
24 เมษายน

โครงการรักษ์สุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

โครงการพาน้องไปวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสือ
สารและประชาสัมพันธ์
เพือสร้างภาพลักษณ์
แก่เทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,176,000

100,000

30,000

50,000

50,000

30,000

25,00025,000

5,000

50,000

30,000

300,000

50,00050,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ตําบลชะมาย

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนเพือขับ
เคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอาชีพให้ประชาชน

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

โครงการวันเทศบาล
24 เมษายน

โครงการรักษ์สุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

โครงการพาน้องไปวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสือ
สารและประชาสัมพันธ์
เพือสร้างภาพลักษณ์
แก่เทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,0005,000

20,000

20,000

50,00040,000

317,300

50,000

2,044,500

100,000

50,00010,000

90,000

300,000

30,00050,000

50,000

80,000

20,00050,000

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้น

โครงการหนูทําได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,00020,000

450,000450,000

154,163154,163

120,000120,000

20,000

55,00035,000

290,000200,000

60,00060,000

317,300

50,000

2,044,500

100,000

140,00080,000

50,00050,000

90,000

1,600,0001,600,000

320,00020,000

220,000140,000

90,00040,000

100,00020,000

140,00070,000

50,00050,000

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้น

โครงการหนูทําได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลชะมาย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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11,000

15,00015,000

23,000

3,500

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30หน้า/นาที)
(งานการเจ้าหน้าที)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30หน้า/นาที)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน ติดตัง
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล (งานนิติ
การ)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (งาน
การเจ้าหน้าที)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที
1 เพือใช้ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
LTAX 3000

1.จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDสี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กบานเลือน

เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-
ดํา)

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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11,00011,000

11,000

15,00015,000

15,00015,000

30,000

22,00022,000

23,000

7,0003,500

100,000100,000

140,000140,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30หน้า/นาที)
(งานการเจ้าหน้าที)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30หน้า/นาที)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน ติดตัง
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล (งานนิติ
การ)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (งาน
การเจ้าหน้าที)

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

เครืองครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที
1 เพือใช้ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
LTAX 3000

1.จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDสี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กบานเลือน

เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-
ดํา)

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000100,000

162,500

3,000

3,000

11,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือครุภัณฑ์กีฬา
(อุปกรณ์ออกกําลัง
กาย)

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต์

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

1.ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เครืองทํานํา
ร้อน-เย็น สําหรับ
บริการประชาชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองสํารองไฟขนาด
800VA

เครืองสํารองไฟขนาด
800 VA (งานจัดเก็บ
รายได้)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA ติดตัง ณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล (งานนิติการ)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA (งานการเจ้า
หน้าที)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDขาว
ดํา (30หน้า/นาที)

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,00050,000

162,500

24,00024,000

24,00024,000

200,000200,000

26,00026,000

3,000

3,0003,000

3,0003,000

3,0003,000

3,000

11,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือครุภัณฑ์กีฬา
(อุปกรณ์ออกกําลัง
กาย)

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต์

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

1.ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เครืองทํานํา
ร้อน-เย็น สําหรับ
บริการประชาชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองสํารองไฟขนาด
800VA

เครืองสํารองไฟขนาด
800 VA (งานจัดเก็บ
รายได้)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA ติดตัง ณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล (งานนิติการ)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA (งานการเจ้า
หน้าที)

เครืองสํารองไฟ ขนาด
800 VA

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDขาว
ดํา (30หน้า/นาที)

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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218,000

462,000

281,000

460,000

3,512,000

508,000

104,000

โครงการก่อสร้างถนน
สายหนองหว้า ซอย 2
หมู่ที 1

โครงการก่อสร้างถนน
สายบ้านนายอรุณ ศักดิ
สูง-บ้านนายพันธุ์ ภักดี
ชน หมู่ที 4

โครงการก่อสร้างถนน
สายนาแฝด ถนนตลาด
เกษตร หมู่ที 2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายซอย
มัสยิด

โครงการก่อสร้างเกาะ
กลางถนนทางเข้า
สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะมาย หมู่ที 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายนาคําทวด ซอย 6

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ชุดเครืองแต่งกายของ
พนักงานดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1.กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16
ล้านพิกเซล

1.กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล (เกิน 17
ล้านพิกเซลขึนไป เป็น
นอกมาตรฐาน)(งาน
ประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเล่นสําหรับเด็ก

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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218,000

462,000

281,000

460,000

3,512,000

508,000

57,00057,000

10,00010,000

30,00030,000

104,000

โครงการก่อสร้างถนน
สายหนองหว้า ซอย 2
หมู่ที 1

โครงการก่อสร้างถนน
สายบ้านนายอรุณ ศักดิ
สูง-บ้านนายพันธุ์ ภักดี
ชน หมู่ที 4

โครงการก่อสร้างถนน
สายนาแฝด ถนนตลาด
เกษตร หมู่ที 2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายซอย
มัสยิด

โครงการก่อสร้างเกาะ
กลางถนนทางเข้า
สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะมาย หมู่ที 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายนาคําทวด ซอย 6

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ชุดเครืองแต่งกายของ
พนักงานดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1.กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16
ล้านพิกเซล

1.กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล (เกิน 17
ล้านพิกเซลขึนไป เป็น
นอกมาตรฐาน)(งาน
ประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเล่นสําหรับเด็ก

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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512,000

293,600

1,174,000

1,519,000

1,771,000

1,240,000

738,000

1,464,000

562,000

253,000

381,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.พร้อมบ่อพัก
และก่อสร้างรางระบาย
นําคสล.รูปตัววี ถนน
สายถาวร ซอย 2 หมู่ที
8

โครงการป้ายชือ ถนน
สายทาง ในเขตพืนที
ตําบลชะมาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางสายต้น
แค-วังหีบ 2

โครงการปรับปรุงถนน
สายนาแฝด หมู่ที 8

โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองขีเปล หมู่ที 7

โครงการปรับปรุงถนน
สายเขากลาย-ห้วยขัน
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
บริเวรสํานักงาน
เทศบาลตําบลชะมาย
หมู่ที 6

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําริมถนน
สายกรุงแสง หมู่ที 2

โครงการก่อสร้างป้าย
ประตู ทางเท้า สํานัก
งานเทศบาลตําบลชะ
มาย

โครงการก่อสร้างทาง
เดิน คสล.ริมคลองท่า
เลา หมู่ที 2,3

โครงการก่อสร้างถนน
สายหน้าศาลาเอนก
ประสงค์-บ้านนายสม
เกียรติ
หมู่ที 4

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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512,000

293,600

1,174,000

1,519,000

1,771,000

1,240,000

738,000

1,464,000

562,000

253,000

381,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.พร้อมบ่อพัก
และก่อสร้างรางระบาย
นําคสล.รูปตัววี ถนน
สายถาวร ซอย 2 หมู่ที
8

โครงการป้ายชือ ถนน
สายทาง ในเขตพืนที
ตําบลชะมาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางสายต้น
แค-วังหีบ 2

โครงการปรับปรุงถนน
สายนาแฝด หมู่ที 8

โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองขีเปล หมู่ที 7

โครงการปรับปรุงถนน
สายเขากลาย-ห้วยขัน
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
บริเวรสํานักงาน
เทศบาลตําบลชะมาย
หมู่ที 6

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําริมถนน
สายกรุงแสง หมู่ที 2

โครงการก่อสร้างป้าย
ประตู ทางเท้า สํานัก
งานเทศบาลตําบลชะ
มาย

โครงการก่อสร้างทาง
เดิน คสล.ริมคลองท่า
เลา หมู่ที 2,3

โครงการก่อสร้างถนน
สายหน้าศาลาเอนก
ประสงค์-บ้านนายสม
เกียรติ
หมู่ที 4

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,950,3605,925,920600,00024,452,0201,870,1401,545,00050,0004,309,880

3,808,00020,000

20,000

120,000460,00050,00050,000

1,580,000

148,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชะมาย

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําถนนทุ่งสง-นาบอน
(ถนนสายคลองขีเปล-
ลําเหมืองสาธารณะ)
หมู่ที 7

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.ริมถนนสาย
หนองเหรียง-วัดจอด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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70,000,00021,036,0562,260,624

3,828,000

20,000

680,000

25,00025,000

130,000130,000

680,000680,000

1,580,000

148,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชะมาย

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําถนนทุ่งสง-นาบอน
(ถนนสายคลองขีเปล-
ลําเหมืองสาธารณะ)
หมู่ที 7

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.ริมถนนสาย
หนองเหรียง-วัดจอด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


