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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงรำย
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 33,560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
8,807,348 บาท
รวม
งบบุคลากร
6,746,488 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,624,640 บาท
รวม
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
695,520 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรำ และรอง
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
120,000 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี จำนวน 1
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
120,000 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรำ
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
198,720 บำท
จำนวน
บริหำรส่วนตำบล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จำนวน 1
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,490,400 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำลท้องถิ่น ตำมระเบียบ
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
4,121,848 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
2,896,360 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญพร้อมทัง้ เงิน
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
84,000 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ เงินเพิม่
เงินประจำตำแหน่ง
168,000 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลสำมัญ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
925,488 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
48,000 บำท
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ คุณวุฒิ ฯลฯ ของ
งบดาเนินงาน
1,577,000 บาท
รวม
ค่าตอบแทน
228,000 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
115,000 บำท
จำนวน
ท้องถิ่น
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1.เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่ นกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรกำร
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อบ้ำน ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือเพือ่ จ่ำย เป็น
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1.ค่ำรับรอง ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอก
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลตำบล
เชียเพืงเคีอ่ จ่่ยำนยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเลือกตั้งของผู้บริหำรและสมำชิก
โครงกำรบริหำรงำนเพือ่ ป้องกันกำรทุจริตในองค์กร
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรบริหำรงำนเพือ่ ป้องกัน
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม 5 ส
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชนในกำรมีส่วนร่วมกำร
เพือ่ เป็นอค่งถิำใช้่น จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้
ปกครองท้
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในองค์กร

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

640,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติ
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของเทศบำล
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ใน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวสำหรับใช้ในสำนักงำน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ เช่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหรือจัดจ้ำงทำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับในสำนักงำน
วัสดุอื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้ำ, ตะแกรงกันสวะ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรวมถึงค่ำใช้จ่ำย ทีต่ ้องชำระพร้อมกัน เช่น
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำทีใ่ ช้ในอำคำรสำนักงำนเทศบำลตำบลเชียง
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พนื้ ฐำนและโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ใี่ ช้ใน
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

58,000 บำท

รวม
จำนวน

459,000 บาท
100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

รวม
จำนวน

250,000 บาท
120,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท
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ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำเทเล็กซ์ ค่ำ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องเย็บกระดำษ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเย็บกระดำษ ชนิดขนำดใหญ่จำนวน 1
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ
โต๊ะทำงำน เหล็ก 4 ฟุต
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว รำคำตัว
โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว รำคำตัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ไมโครโฟน แบบไร้สำย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สำย จำนวน 2 ชุด รำคำชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำน
อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพือ่ เป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รำยจ่ำยเพือ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซึ่ง
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำซื้อหรือแลกเปลี่ยนทีด่ ิน
โครงกำรจัดซื้อทีด่ ินเฉพำะแห่ง
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดซื้อทีด่ ินเฉพำะแห่ง จำนวน 1
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำเพือ่ ศึกษำ วิจัยประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบ

จำนวน

95,000 บำท

รวม
รวม

443,860 บาท
93,860 บาท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

8,800 บำท

จำนวน

3,360 บำท

จำนวน

7,000 บำท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

700 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

350,000 บาท

จำนวน

350,000 บำท

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอำเภอเทิงตำมโครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี
เพือ่ จ่ำยเป็
และงำนรั
ฐพิธนี เงินอุดหนุนให้แก่ ทีท่ ำกำรปกครองอำเภอเทิง ตำม
อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอำเภอเทิงตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไข
อ่ จ่ำยเป็นดเงิอนำเภอเทิ
อุดหนุนงให้แก่ ทีท่ ำกำรปกครองอำเภอเทิง ตำม
ปัญเพืหำยำเสพติ
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ ป็นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีอำเภอเทิง ตำมโครงกำรจัดกิจกรรม
อ่ จ่ำนยเป็
อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีอำเภอเทิง
เนื่อเพืงในวั
แม่นแห่เงิงนชำติ
อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีอำเภอเทิง ตำมโครงกำรจัดกิจกรรม
อ่ จ่ำนยเป็
นอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีอำเภอเทิง
เนื่อเพืงในวั
สตรีนสเงิำกล
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 5
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลสำมัญ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อบ้ำน ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำทำกำรอย่ำงหนึ่ง

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,351,060 บาท
1,854,060 บาท
1,854,060 บาท
1,812,060 บำท

จำนวน

42,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

497,000 บาท
87,000 บาท
55,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

385,000 บาท

จำนวน

300,000 บำท
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอก
โครงกำรสำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงแผนที่
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของเทศบำล
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับในกองคลัง เช่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โครงกำรฝึกอบรมกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น และกำรช่วยชีวิตขั้นพืน้ ฐำน
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมกำรปฐม
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เพือ่ พัฒนำศักยภำพ อปพร. และ
เพือ่ เป็คนรภั
ค่ำยใช้พิบจ่ำัตยในกำรด
กอบรมทบทวนควำมรู้
อำสำสมั
ิตำบลเชียำเนิ
งเคีน่ยงำนโครงกำรฝึ
น
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพือ่ เป็นกค่ษำำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ในสถำนศึ
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง, ลูกบอล
งบลงทุน

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
จำนวน

25,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

136,100 บาท
78,600 บาท
68,600 บาท

จำนวน

15,500 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

6,300 บำท

จำนวน

4,500 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

6,300 บำท

รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บำท

รวม

57,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รองเท้ำดับเพลิง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรองเท้ำดับเพลิง จำนวน 6 คู่ รำคำคู่ละ
ครุภัณฑ์อื่น
กระจกโค้ง ขนำด 24 นิ้ว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคำร์บอเนต ขนำด 24 นิ้ว
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 3
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลสำมัญ
เงินวิทยฐำนะ
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของครู จำนวน 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และสมทบเพิม่
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพือ่ จ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำทำกำรอย่ำงหนึ่ง

รวม

57,500 บาท

จำนวน

25,500 บำท

จำนวน

32,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,060,100 บาท
1,564,800 บาท
1,564,800 บาท
979,920 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

476,880 บำท

จำนวน

24,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

474,000 บาท
12,000 บาท
5,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

382,000 บาท

จำนวน

352,000 บำท
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนำ ประชุมต่ำงๆรวมถึง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆของกอง
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกอง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวสำหรับในกองกำรศึกษำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับในกองกำรศึกษำ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีต่ ้องชำระพร้อมกัน เช่น
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์พัฒนำ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงำน all in one
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับใช้ใน
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดงำนวันเด็ก
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
จำนวน

50,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

30,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

21,300 บาท
21,300 บาท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

4,300 บำท

รวม
รวม
รวม

1,788,212 บาท
964,212 บาท
460,250 บาท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

420,250 บำท
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1.ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
1.อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนก๊อ ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเชียงเคี่ยน (คณำรำษฎร์บำรุง) ตำมโครงกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
อำหำรกลำงวั
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสันชุม (สหรำษฎร์บำรุง) ตำมโครงกำรอำหำร
เพือ่ นจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
กลำงวั
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดสำหรับนักบริบำล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร เพือ่ จ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงบริกำรให้ผู้รับจ้ำง
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพน้ำสำหรับบริโภค
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM
2.5เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

รวม
จำนวน

503,962 บาท
503,962 บำท

รวม
รวม

824,000 บาท
824,000 บาท

จำนวน

192,000 บำท

จำนวน

304,000 บำท

จำนวน

328,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

750,000 บาท
750,000 บาท
72,000 บาท
72,000 บำท

รวม

678,000 บาท

จำนวน

678,000 บำท

รวม
รวม
รวม

358,000 บาท
118,000 บาท
88,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ ิมพ์ : 8/9/2563 11:39:36

โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรป้องกันและระงับ
โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะโดยชุมชน
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
อ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด
ำเนินงงำนตำมโครงกำรสั
ตว์ปลอดโรค คนง
ปณิเพืธำนศำสตรำจำรย์
พลเอกหญิ
พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิ
โครงกำรอบรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมส่งเสริม
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น สำลี
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินำริ
อุดดหนุ
นให้แก่คณะกรรมกำรหมู
่บ้ำนหรือชมรม
โครงกำรพระรำชด
้ำนสำธำรณสุ
ข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 3 อัตรำ
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ กองช่ำง
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนเทศบำลสำมัญ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

30,000 บาท
30,000 บำท

รวม
รวม

240,000 บาท
240,000 บาท

จำนวน

240,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,078,300 บาท
1,082,540 บาท
1,082,540 บาท
864,900 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

170,640 บำท

รวม
รวม
จำนวน

533,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ตั้งจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรออกรังวัดหรือออกหนังสือ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอก
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของเทศบำล
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ใน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
วัสดุก่อสร้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับในสำนักงำน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Pinter)
เพือ่ เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

410,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

350,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
จำนวน

115,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

462,760 บาท
32,600 บาท

จำนวน

22,000 บำท

จำนวน

6,300 บำท

จำนวน

4,300 บำท

รวม

430,160 บาท
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ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงทีด่ ินรวมถึงรำยจ่ำยเพือ่ ดัดแปลง ต่อเติม
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่ ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพือ่ ให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่ ่ำยให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ
อ่ จ่ำยเป็นค่ำอ่ ออกแบบ
บุคเพื
คลภำยนอกเพื
ให้ได้มำซึหรื
่งสิอ่งก่ค่อำจ้สร้ำงควบคุ
ำง มงำน ค่ำจ้ำงวิศวะกร
งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอป่ำแดด ตำมโครงกำรขยำยเขต
หนุนให้แก่กบ้ำรไฟฟ้
ไฟฟ้อุำดสำธำรณะ
ำนใหม่ำสส่ันวชุนภู
ม มหมูิภำคอ
่ที่ 12ำเภอป่ำแดดตำมโครงกำรขยำย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมอำชีพสตรีตำบลเชียงเคี่ยน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริม
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้พิกำรและผู้ดูแลผู้พิกำรตำบลเชียง
เคี่ยเพืนอ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้พิกำร
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุตำบลเชียงเคี่ยน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพ
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพสถำบันครอบครัวในตำบลเชียงเคี่ยน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพสถำบัน
โครงกำรฝึกอบรมสภำเด็ก เยำวชนตำบลเชียงเคี่ยน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมสภำเด็ก เยำวชนตำบล
โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ ส่งเสริมกำรป้องกันและ
โครงกำรศูนย์อำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด กิจกรรม
อ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศู
ำนวยกำรพลั
งแผ่นดิน
"ฝึกเพือบรมตำมโครงกำรร้
อยใจรักษ์ (หลักนสูย์ตอรที
่ 2)"
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

410,160 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

จำนวน

180,000 บำท

รวม
รวม
รวม

82,000 บาท
72,000 บาท
72,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ ิมพ์ : 8/9/2563 11:39:36

อุดหนุนเทศบำลตำบลเวียงเทิงตำมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพสถำนที่
เพือ่ จ่อ่ ำเป็
ยเป็นศูนนเงิย์นปอุฏิดบหนุัติกนำรร่
ให้แวก่มในกำรช่
เทศบำลตวำบลเวี
งเทิงตำมโครงกำร
กลำงเพื
ยเหลือยประชำชนของ
อปท.
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ตำบลเชียงเคี่ยน
เพือ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ตำบลเชียงเคี่ยนเช่น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอำเภอเทิงตำมโครงกำรงำนประเพณีของ
เพือ่ ดจ่และอ
ำยเป็ำเภอ
นเงินอุดหนุนให้แก่ทที่ ำกำรปกครองอำเภอเทิงโครงกำร
จังหวั
อุดหนุนสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำยตำมโครงกำรสืบสำน
เพือ่ จ่ำนยเป็
เงินอุดหนุนให้ำพระธำตุ
แก่สำนักดงำนวั
ประเพณี
มัสนกำรและสรงน้
อยตุงฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย
เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ ป็นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
นเงินอุยงเคี
ดหนุ่ยนให้แก่สภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำม
เดือเพืนยีอ่ จ่่เป็ำงยเป็
ตำบลเชี
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
เพือ่ จ่ตำตยเป็
นเงินยงเคี
อุดหนุ
สลำกภั
ำบลเชี
่ยนนให้แก่สภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำม
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่
อ่ จ่ำยเป็นเงินยอุนพรรษำต
ดหนุนให้แำบลเชี
ก่สภำวัยงเคี
ฒนธรรมต
เทียเพืนและถวำยเที
่ยน ำบลเชียงเคี่ยนตำม
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรสรงน้ำพระธำตุ วัด
นเงินอุดจหนุ
นให้วมณี
แก่ส) ภำวั
เชียเพืงเคีอ่ จ่่ยำนยเป็
(พระธำตุ
อมแก้
หมู่ทฒี่ นธรรมต
10 ำบลเชียงเคี่ยนตำม
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรสรงน้ำพระธำตุ วัด
เพือ่ จ่ำ(พระมหำเจดี
ยเป็นเงินอุดหนุ
นให้โแลกธำตุ
ก่สภำวั)ฒหมูนธรรมต
ไชยผำบ
ย์ไมตรี
่ที่ 1 ำบลเชียงเคี่ยนตำม
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี
ำยเป็นเงิภูนมอุิปดัญหนุ
นให้อแงถิก่่นสภำวั
ฒนธรรมต
ำบลเชี
ศิลเพื
ปวัอ่ ฒจ่นธรรม
ญำท้
(ของดี
ศรีเชียงเคี
่ยน)ยงเคี่ยนตำม
อุดหนุนสภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำ
ำยเป็้สูงนอำยุ
เงินอุดหนุนให้แก่สภำวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนตำม
ภูมเพื
ิปัญอ่ จ่ญำผู
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

155,000 บาท
155,000 บาท
155,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ ิมพ์ : 8/9/2563 11:39:36

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ
โครงกำรต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนเชียงทองไทย หมู่ที่ 10
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์บ้ำน
โครงกำรต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนป่ำกุ๊ก หมู่ที่ 7
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนป่ำ
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนสันปูเลย หมู่ที่ 4
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนก
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้ำน
ยเป็่ที่น6ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อม
โป่งเพืช้ำอ่ งจ่ำหมู
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ไปหอประชุมหมู่บ้ำน
ำยเป็นว ค่หมู
ำก่่ทอี่ สร้
บ้ำเพืนภูอ่ จ่เขำแก้
8 ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ไป
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจิ้น ซอย 1 เชื่อม
อสร้่ทำี่ 2งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองจิ้น ซอย
ซอยเพื2อ่ จ่บ้ำำยเป็
นสันค่ชุำมก่หมู
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเชียงทองไทย หมู่ที่
10เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเชียงทอง
โครงกำรก่อสร้ำงเทดำดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้ำนเชียงเคี่ยน
หมูเพื่ทอ่ ี 1จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเทดำดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้ำน
โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้ำนสันทรำย หมู่ที่ 9
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้ำนสัน
โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำฝำยแม่ลอยถึงประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรวำงท่อประปำภูเขำฝำยแม่ลอยถึง
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรบวชป่ำในพืน้ ทีป่ ่ำชุมชน
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรบวชป่ำในพืน้ ทีป่ ่ำ
โครงกำรปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีป่ ่ำชุมชน

รวม
รวม
รวม

2,372,600 บาท
2,372,600 บาท
2,372,600 บาท

จำนวน

320,700 บำท

จำนวน

267,900 บำท

จำนวน

265,000 บำท

จำนวน

130,000 บำท

จำนวน

130,000 บำท

จำนวน

130,000 บำท

จำนวน

267,000 บำท

จำนวน

184,000 บำท

จำนวน

196,000 บำท

จำนวน

482,000 บำท

รวม
รวม
รวม

26,000 บาท
26,000 บาท
26,000 บาท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

หน้ำ : 1/1
วันทีพ่ ิมพ์ : 8/9/2563 11:39:36

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงำนจ้ำง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมหนังสือที่ ชร 0030/
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุตำบลเชียงเคี่ยน ทีม่ ี
เบีย้ ยังชีพคนพิกำร
เพือ่ รองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ ควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรในตำบล
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลเชียงเคี่ยน
สำรองจ่ำย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทำสำธำรณภัย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำบำรุงรำยปีสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรำยปีให้แก่สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
เงินบำรุงให้โรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินบำรุงให้แก่โรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำร
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
เงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินบำนำญรำยเดือนข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ตำแหน่ง

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

12,315,280 บาท
12,315,280 บาท
12,315,280 บาท
85,000 บำท

จำนวน

3,500 บำท

จำนวน

8,139,000 บำท

จำนวน

1,687,200 บำท

จำนวน

318,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

26,500 บำท

จำนวน

1,500,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

314,080 บำท

จำนวน

42,000 บำท

หน้ำ : 1/1

อุดหนุนทัว่ ไป
บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท
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บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
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บำท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท

บำท
บำท

บำท
บาท
บำท
บาท
บาท
บำท
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บาท
บาท
บำท
บำท

บำท
บำท
บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
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บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บาท

หน้ำ : 1/1

บาท
บำท

บำท

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท

หน้ำ : 1/1

บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท
บำท
บาท
บาท
บาท
บำท
บำท

หน้ำ : 1/1

บาท
บำท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท

บาท
บาท
บาท
บำท
บาท
บำท
บาท
บาท
บาท
บำท
บำท

หน้ำ : 1/1

บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บาท
บาท
บำท

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท
บำท

หน้ำ : 1/1

บาท
บำท
บำท

บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท
บำท

บำท
บำท
บาท

หน้ำ : 1/1
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