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รวม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 7,706,298 บาท

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเงินช่วยพิเศษ ค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน ,ลูกจ้ำงประจ ำ

เพ่ือจ่ำยเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
เงินช่วยพิเศษ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 380,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลเชียงบำน ตำม
โครงกำรสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน ต ำบล 140,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

โครงกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ต ำบลเชียงบำน 100,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย กรณีมิอำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ หรือมีควำม

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 246,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตำมภำรกิจถ่ำย

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 3,972,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพคนพิกำร ตำมภำรกิจถ่ำยโอน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,429,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมภำรกิจถ่ำยโอน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  โดยกำรน ำส่งเงินสมทบ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำม

งบกลาง 17,556,600 บาท

งบกลาง 17,556,600 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 45,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 17,556,600 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงบำน
อ ำเภอเชียงค ำ   จังหวัดพะเยำ
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จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 300,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 

งบด าเนินงาน 1,723,100 บาท

ค่าตอบแทน 448,900 บาท

เงินอ่ืน ๆ 84,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของปลัดองค์กำร

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 397,560 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 14,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) อำศัยอ ำนำจ

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,432,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,132,720 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 2,059,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก 86,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรอง
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

งบบุคลากร 5,876,640 บาท
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จ ำนวนโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหำรและพนักงำนส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือ

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียง 400,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

  1. ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกัน และอ่ืนๆ
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 8,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมศำล,
ค่ำเบ้ียประกัน 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ และอ่ืนๆ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน เช่นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงป้ำย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปก
ค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงป้ำยประชำสัมพันธ์ 30,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ ให้แก่ผู้
ค่าใช้สอย 718,700 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ 25,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 74,900 บำท
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จ ำนวนค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ เช่น ค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนในส ำนักงำน

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำร

ค่ำไฟฟ้ำ 240,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น แผ่นหรือจำน
ค่าสาธารณูปโภค 353,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ อำทิเช่น กระดำษ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร อำทิเช่น สปริงเกลอร์,จำน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน อำทิเช่น น้ ำมันดีเซล
วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง อำทิเช่น แบตเตอร่ี
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 65,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ,ค้อน,คีม,สี,ท่อ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว อำทิเช่น แปรง,ไม้กวำด
วัสดุก่อสร้ำง 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อำทิเช่น ไมโครโฟน,ขำต้ัง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน อำทิเช่นกระดำษ,แฟ้ม,ดินสอ,
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่าวัสดุ 202,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 5,700 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร พนักงำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือ

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรท่ีมีหน้ำท่ี 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียม
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จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 3,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน 5,200 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
งบด าเนินงาน 15,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 382,560 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 382,560 บำท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 397,760 บาท

งบบุคลากร 382,560 บาท

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งผำสุข ตำมโครงกำรศูนย์ 16,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งผำสุข ตำม

เงินอุดหนุน 16,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
งบเงินอุดหนุน 16,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,148 บำท

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียด 27,700 บำท
รำยละเอียดดังน้ี

รำยละเอียดดังน้ี
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือผ้ำม่ำนพร้อมติดต้ัง อำคำรอเนกประสงค์ (ช้ันล่ำง) 52,710 บำท

งบลงทุน 90,558 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 90,558 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 70,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ อำทิเช่น ค่ำไปรษณีย์,ค่ำธนำณัติ
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จ ำนวนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี ประจ ำปี 2565 10,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย 70,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 9,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

ค่าตอบแทน 67,400 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ
งบด าเนินงาน 222,400 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 153,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 31,500 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,189,580 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,992,960 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,430,880 บาท

งบบุคลากร 2,189,580 บาท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
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ค่าตอบแทน 2,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
งบด าเนินงาน 2,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 135,540 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 135,540 บำท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 137,540 บาท

งบบุคลากร 135,540 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 2,500 บำท 2,500 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 2,600 บำท

โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้ำเมลำมีน ขนำด 120 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ตัวๆ 2,900 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ๆละ 5,900 บำท 5,900 บำท
รำยละเอียดดังน้ี

ค่าครุภัณฑ์ 18,900 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น แผ่นหรือจำน
งบลงทุน 18,900 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว อำทิเช่น แปรง,ไม้กวำด
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน อำทิเช่น กระดำษ,แฟ้ม,ดินสอ,
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท

ค่าวัสดุ 85,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและ
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง อำทิเช่น แบตเตอร่ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ ประจ ำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย 85,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 333,240 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 178,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

งบบุคลากร 559,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 559,440 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 767,640 บาท
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จ ำนวนค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 

งบด าเนินงาน 1,771,082 บาท

ค่าตอบแทน 124,000 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,402,920 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

เงินวิทยฐำนะ 168,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู ท่ีใช้ระบบวิทยฐำนะ 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,798,360 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 

งบบุคลากร 3,417,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,417,280 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,246,162 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท

ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร จ ำนวน 2 ใบๆละ 18,200 บำท
รำยละเอียดดังน้ี

ค่าครุภัณฑ์ 38,200 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน อำทิเช่น มิเตอร์น้ ำ,มิเตอร์ไฟฟ้ำ,หัว
งบลงทุน 38,200 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย อำทิเช่น เคร่ืองแบบ/ชุด
วัสดุอ่ืน 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ อำทิเช่น 
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน อำทิเช่น น้ ำมันดีเซล
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท
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งบบุคลากร 1,453,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,453,560 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 2,414,340 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,050,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,050,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,050,000 บาท

เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,900 บำท 7,800 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

ค่าครุภัณฑ์ 7,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

  1. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
งบลงทุน 7,800 บาท

ค่าวัสดุ 719,832 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 719,832 บำท

โครงกำรอบรมและพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและพัฒนำศักยภำพครู

- ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 877,250 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ต ำบลเชียงบำน ประจ ำปี 2565 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ค่าใช้สอย 927,250 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 83,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ต ำบลเชียงบำน ปีงบประมำณ 12,150 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ในกำรจัดท ำป้ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ข่ำว

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรอง ในกำรต้อนรับบุคคลหรือ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 1,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือแรงงำน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ค่าใช้สอย 141,020 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,800 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 96,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 

งบด าเนินงาน 638,820 บาท

ค่าตอบแทน 107,800 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 43,260 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 570,840 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

เงินประจ ำต ำแหน่ง 31,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 807,960 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
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รวมเงินอุดหนุน 220,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
งบเงินอุดหนุน 220,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท

รถเข็นปูนล้อเด่ียว จ ำนวน 2 ตัวๆละ 980 บำท 1,960 บำท
รำยละเอียดดังน้ี

ค่าครุภัณฑ์ 101,960 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น แผ่นหรือจำน
งบลงทุน 101,960 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย อำทิเช่น เคร่ืองแบบ/ชุด
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ อำทิเช่น 
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน อำทิเช่น น้ ำมันดีเซล
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง อำทิเช่น แบตเตอร่ี
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว อำทิเช่น แปรง,ไม้กวำด
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 65,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน อำทิเช่น กระดำษ,แฟ้ม,ดินสอ,
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 150,000 บำท

ค่าวัสดุ 390,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำน 41,980 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก

โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะ ต ำบลเชียงบำน ปีงบประมำณ 20,890 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น แผ่นหรือจำน

งบลงทุน 7,800 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ,ค้อน,คีม,สี,ท่อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน อำทิเช่น กระดำษ,แฟ้ม,ดินสอ,
วัสดุก่อสร้ำง 2,000 บำท

ค่าวัสดุ 9,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 2,000 บำท

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 9,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

ค่าตอบแทน 16,300 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
งบด าเนินงาน 35,300 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 166,800 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,040 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 222,240 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 432,140 บาท

งบบุคลากร 389,040 บาท

เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน 220,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
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จ ำนวนโครงกำรวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน ต ำบลเชียงบำน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี ต ำบลเชียง

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและ

โครงกำรป่ันรัก ปันใจ เย่ียมผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ต ำบล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป่ันรัก ปันใจ เย่ียมผู้สูงอำยุ ผู้

โครงกำรถ่ำยทอดกำรใช้ภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรถ่ำยทอดกำรใช้ภูมิปัญญำ

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่ำจ้ำงแรงงำนเฝ้ำดูแลรักษำเตำเผำขยะ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนเฝ้ำดูแลรักษำเตำเผำขยะ จ ำนวน 1 

ค่ำจ้ำงแรงงำนน ำขยะเข้ำเตำเผำขยะ 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนน ำขยะเข้ำเตำเผำขยะ จ ำนวน 1 คนๆ

ค่ำจ้ำงแรงงำนติดตำมรถขยะ 432,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนติดตำมรถขยะ จ ำนวน 4 คนๆละ 

ค่ำจ้ำงแรงงำนคัดแยกขยะ 216,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำนคัดแยกขยะ จ ำนวน 2 คนๆละ 9,000 

ค่าใช้สอย 816,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 816,000 บาท

งบด าเนินงาน 816,000 บาท

เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,900 บำท 7,800 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

ค่าครุภัณฑ์ 7,800 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 380,640 บาท

โครงกำรสืบสำนประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำ ต ำบลเชียง 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีหล่อเทียนและ

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ต ำบลเชียงบำน 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีลอยกระทง ต ำบลเชียง

โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีสงกรำนต์ ต ำบลเชียง

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

โครงกำรส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

โครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ ต ำบลเชียงบำน 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำสี

โครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรผู้สูงอำยุ ต ำบลเชียง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำและ

โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชน ต ำบลเชียงบำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชน 

ค่าใช้สอย 82,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 82,000 บาท

งบด าเนินงาน 82,000 บาท

โครงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ต ำบล

โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ต ำบล

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ต ำบลเชียงบำน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ต ำบล
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จ ำนวนอุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอเชียงค ำ โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปี 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอเชียงค ำ โครงกำรจัดงำนรัฐ

เงินอุดหนุน 12,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็ปไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 
งบเงินอุดหนุน 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 10,000 บำท

โครงกำรสืบสำนต ำนำนไทล้ือ ต ำบลเชียงบำน ประจ ำปี 2565 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนต ำนำนไทล้ือ ต ำบลเชียง

โครงกำรมัคคุเทศน์น้อย รองรับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน อบต.เชียงบำน 9,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรมัคคุเทศก์น้อย รองรับกำร

โครงกำรงำนอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ต ำรวจ ทหำร 2324 ประจ ำปี 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรงำนอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 4,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 6,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย 49,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

ค่าตอบแทน 11,200 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
งบด าเนินงาน 70,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 298,440 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 298,440 บำท

งบบุคลากร 298,440 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 10,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือแรงงำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำข้ำรำชกำร/พนักงำน/

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 1,000 บำท

ค่าตอบแทน 31,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษของ
งบด าเนินงาน 281,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 30,720 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 299,520 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่
เงินประจ ำต ำแหน่ง 31,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,399,800 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,016,760 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง 5,972,000 บาท

งบบุคลากร 1,399,800 บาท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 19/4/2565  16:44:19

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
ต่อเติมอำคำรส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงบำน

ต่อเติมห้องท ำงำนรองปลัด อบต.
โครงกำรต่อเติมอำคำรส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงบำน 202,600 บำท

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรต่อเติมห้องท ำงำนรองปลัด อบต. 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,995,400 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000 บำท

ถังกรองสนิมเหล็กรวมสำรกรองพร้อมอุปกรณ์ภำยนอก ขนำด 211,400 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

เคร่ืองสูบน้ ำบำดำล แบบ Submersible ขนำด 2 แรงม้ำ พร้อม 48,800 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

เคร่ืองสูบน้ ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 3 แรงม้ำ จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 15,500 บำท
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์อ่ืน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 5 เคร่ืองๆละ 2,500 บำท 12,500 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 2,600 บำท

งบลงทุน 4,291,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 295,800 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น แผ่นหรือจำน

วัสดุก่อสร้ำง 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ,ค้อน,คีม,สี,ท่อ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อำทิเช่น ไมโครโฟน,ขำต้ัง

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน อำทิเช่น กระดำษ,แฟ้ม,ดินสอ,

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 170,000 บาท
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งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง อำทิเช่น กำร
แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 50,000 บาท

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำปรับปรุ่งท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 270,000 บำท

โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดินระบบปิด รูปแบบรำงระบำยน้ ำชุมชน หมู่ท่ี 377,900 บำท
ธนำคำรน้ ำใต้ดินระบบปิด รูปแบบรำงระบำยน้ ำชุมชน หมู่ท่ี 1 

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 บ้ำนทุ่งมอก 555,600 บำท
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 บ้ำนทุ่งมอก

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 11 บ้ำนฝ่ังแวน 467,200 บำท
ก่อสร้ำงอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 บ้ำนฝ่ังแวน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิดรูปตัวยู (บ้ำนนำย 166,600 บำท
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิด รูปตัวยู (บ้ำนนำยฑิต ซิม

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิดรูปตัวยู (เช่ือมซอย 590,200 บำท
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. แบบมีฝำปิด รูปตัวยู เช่ือม ซอย 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิดรูปตัวยู (จำกบ้ำน 403,100 บำท
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิด รูปตัวยู (จำกบ้ำนนำย

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิดรูปตัวยู (ข้ำงวัดทอง 192,700 บำท
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำปิด รูปตัวยู (ข้ำงวัดทองแย้ม

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยหลังบ้ำนนำยสวย  145,200 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยหลังบ้ำนนำยสวย หอมนำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้ำนนำยทอง  หอมนำน 315,600 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้ำนนำยทอง หอมนำน เช่ือม 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำยรัตน์  ค ำปำ - 133,100 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำยรัตน์ ค ำปำ - นำย

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงจันทร์เพ็ญ 45,900 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงจันทร์เพ็ญ สม

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงขัน  มังคลำด 65,200 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงขัน มังคลำด - นำย

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยบ้ำนนำงอัมพร พรหม 52,500 บำท
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงอัมพร พรหมมิ

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก ำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรก ำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ตำมแม่น้ ำล ำคลอง ต ำบลเชียง 40,000 บำท



แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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บำท

บาท

บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 45,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

บาท

หน้ำ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงบำน
อ ำเภอเชียงค ำ   จังหวัดพะเยำ
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