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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,944,582.52 1,815,000.00 1,130,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

556,139.30 391,500.00 408,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,570,314.25 1,300,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 271,430.00 15,000.00 51,000.00

หมวดรายได้จากทุน 54,120.00 5,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,396,586.07 3,526,500.00 2,892,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 38,878,562.41 37,934,400.00 39,605,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38,878,562.41 37,934,400.00 39,605,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,299,804.00 43,539,100.00 46,502,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,299,804.00 43,539,100.00 46,502,400.00

รวม 85,574,952.48 85,000,000.00 89,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,073,168.23 28,186,060.00 26,342,640.00

งบบุคลากร 20,356,971.08 23,197,430.00 23,991,940.00

งบดําเนินงาน 13,983,973.84 18,471,510.00 16,359,420.00

งบลงทุน 5,920,610.00 10,603,000.00 17,810,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,487,380.00 4,527,000.00 4,481,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 68,822,103.15 85,000,000.00 89,000,000.00

รวม 68,822,103.15 85,000,000.00 89,000,000.00





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,466,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,461,470

แผนงานสาธารณสุข 6,339,830

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 690,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19,639,510

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,342,640

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 89,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,346,400 1,799,580 3,218,700 13,364,680
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,498,080 1,799,580 3,218,700 10,516,360

งบดําเนินงาน 3,534,000 1,434,980 1,417,890 6,386,870
    ค่าตอบแทน 1,021,400 284,980 575,890 1,882,270

    ค่าใช้สอย 1,652,000 896,000 686,000 3,234,000

    ค่าวัสดุ 465,000 134,000 131,000 730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 395,600 120,000 25,000 540,600

งบลงทุน 560,000 560,000 560,000 1,680,000
    ค่าครุภัณฑ์ 560,000 560,000 560,000 1,680,000

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000
    รายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 1/7



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                              รวม 12,475,400 3,794,560 5,196,590 21,466,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,733,900 5,733,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,733,900 5,733,900

งบดําเนินงาน 4,461,570 4,461,570
    ค่าตอบแทน 520,120 520,120

    ค่าใช้สอย 1,563,580 1,563,580

    ค่าวัสดุ 2,260,900 2,260,900

    ค่าสาธารณูปโภค 116,970 116,970

งบลงทุน 200,000 200,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 4,066,000 4,066,000
    เงินอุดหนุน 4,066,000 4,066,000

                              รวม 14,461,470 14,461,470

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,579,400 0 2,579,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,579,400 0 2,579,400

งบดําเนินงาน 2,526,430 109,000 2,635,430
    ค่าตอบแทน 297,430 0 297,430

    ค่าใช้สอย 1,709,000 109,000 1,818,000

    ค่าวัสดุ 493,000 0 493,000

    ค่าสาธารณูปโภค 27,000 0 27,000

งบลงทุน 730,000 0 730,000
    ค่าครุภัณฑ์ 560,000 0 560,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,000 0 170,000

งบเงินอุดหนุน 395,000 0 395,000
    เงินอุดหนุน 395,000 0 395,000

                              รวม 6,230,830 109,000 6,339,830

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 4/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                              รวม 40,000 40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 630,000 690,000
    ค่าใช้สอย 60,000 630,000 690,000

                              รวม 60,000 630,000 690,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 5/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 2,313,960 0 2,313,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,313,960 0 2,313,960

งบดําเนินงาน 2,125,550 0 2,125,550
    ค่าตอบแทน 310,540 0 310,540

    ค่าใช้สอย 1,299,600 0 1,299,600

    ค่าวัสดุ 410,000 0 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 105,410 0 105,410

งบลงทุน 0 15,200,000 15,200,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 15,200,000 15,200,000

                              รวม 4,439,510 15,200,000 19,639,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 6/7



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 26,342,640 26,342,640
    งบกลาง 26,342,640 26,342,640

                              รวม 26,342,640 26,342,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

หน้า : 7/7





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอ เชียงกลาง  จังหวัดนาน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,224,556.00 1,498,093.51 1,354,448.22 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 146,760.75 147,148.85 148,365.30 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 342,235.00 384,172.00 409,139.00 345,000.00 13.04 % 390,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 -51.39 % 700,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 34,250.00 33,760.00 32,630.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,747,801.75 2,063,174.36 1,944,582.52 1,815,000.00 1,130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 55,524.00 50,640.00 32,835.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 6,204.00 10,128.00 6,567.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,559.00 4,956.70 3,676.30 4,500.00 -11.11 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,391.00 1,290.00 1,330.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 303,988.00 367,693.00 380,900.00 290,000.00 3.45 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

5,500.00 6,300.00 7,600.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

2,060.00 2,630.00 980.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:36:28 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,320.00 7,180.00 6,980.00 5,500.00 -18.18 % 4,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,720.00 3,950.00 2,670.00 2,500.00 -40.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 21,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,860.00 4,360.00 2,420.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,450.00 12,600.00 15,400.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

800.00 0.00 500.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     คาปรับการผิดสัญญา 39,268.00 155,040.00 44,632.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

36,680.00 30,740.00 35,800.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,000.00 4,000.00 2,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 400.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,389.00 5,870.00 6,819.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 305.00 600.00 630.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 516,643.00 673,397.70 556,139.30 391,500.00 408,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 706,205.00 551,745.00 701,194.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ดอกเบี้ย 755,439.50 851,099.29 869,120.25 600,000.00 0.00 % 600,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,461,644.50 1,402,844.29 1,570,314.25 1,300,000.00 1,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 149,800.00 26,000.00 19,900.00 10,000.00 350.00 % 45,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 419,056.51 553,971.00 251,530.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 568,856.51 579,971.00 271,430.00 15,000.00 51,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 51,685.00 8,278.00 54,120.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 51,685.00 8,278.00 54,120.00 5,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 449,946.72 462,555.40 443,429.52 400,000.00 25.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 22,511,746.30 22,979,754.30 23,352,314.71 23,000,000.00 2.17 % 23,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,603,064.72 3,886,316.58 3,608,268.89 3,500,000.00 14.29 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 84,536.97 73,741.27 68,531.22 65,000.00 7.69 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,958,767.97 7,883,857.67 8,519,822.68 8,146,700.00 4.34 % 8,500,000.00
     ภาษีสุรา 2,057,680.51 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 78,341.52 74,974.52 80,169.01 65,000.00 7.69 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 64,312.03 61,588.65 75,177.38 60,000.00 50.00 % 90,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,245,176.00 2,942,486.00 2,730,849.00 2,697,700.00 6.59 % 2,875,600.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,053,572.74 38,365,274.39 38,878,562.41 37,934,400.00 39,605,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

36,580,570.00 38,484,807.00 42,299,804.00 43,539,100.00 6.81 % 46,502,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,580,570.00 38,484,807.00 42,299,804.00 43,539,100.00 46,502,400.00
รวมทุกหมวด 76,980,773.50 81,577,746.74 85,574,952.48 85,000,000.00 89,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 89,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,130,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 390,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 408,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,605,600 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 23,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,875,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 46,502,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 46,502,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา  ประกอบด้วย
    1. ) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนฯ ตั้งไว้  11,808,580  บาท
    2. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ตั้งไว้  229,500  บาท
- ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  13,200  บาท
- อุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  13,200  บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  19,800  บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้  28,380  บาท
   3. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย ตั้งไว้  258,690บาท
   4. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้ง
ไว้ 661,500 บาท
   5. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา ตั้งไว้  1,893,210  บาท
   6. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา ตั้งไว้  3,952,000  บาท
   7. ) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น  ตั้งไว้  32,000  บาท
   8. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินเดือน และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้ง
ไว้  2,345,880  บาท
- เงินวิทยฐานะ สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  294,000
  บาท
- เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  4,800  บาท
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- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  สําหรับผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนด
วุฒิ)  , ค่าครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว้  1,529,880  บาท
- เงินประกันสังคม พนักงานจ้างทั่วไป สําหรับ ผู้ดูแลเด็ก ( 5%ค่า
ตอบแทน ) ตั้งไว้  77,980  บาท
9. ) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ) ตั้งไว้  5,016,000  บาท
 10. ) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ตั้งไว้  84,000  บาท
 11. ) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ) ตั้งไว้  17,830,800  บาท
 12. ) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  380,000  บาท
 13. ) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอก
หญิง                

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  24,000
  บาท
14. ) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือ
เอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  5,000  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 672,960 582,689 721,161 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 165,000 139,354 178,693 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 165,000 139,354 178,693 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,385 194,027 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,462,249 1,434,240 1,434,240 1,490,200 4.36 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,663,594 2,489,664 2,720,147 2,783,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,639,061 3,170,640 3,345,243 3,549,930 5.77 % 3,754,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 68,418 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 149,218 204,000 204,000 204,000 0 % 204,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 736,860 513,360 542,460 282,300 4.78 % 295,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,022,010 1,039,800 1,030,380 1,102,560 0.59 % 1,109,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 95,670 77,880 56,146 56,460 -10.77 % 50,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,711,237 5,089,680 5,262,229 5,279,250 5,498,080
รวมงบบุคลากร 7,374,831 7,579,344 7,982,376 8,062,570 8,346,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,400 17,150 1,590,100 -52.58 % 754,050

คาเบี้ยประชุม 5,680 8,937.5 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,940 3,870 0 8,000 425 % 42,000

คาเชาบ้าน 46,800 35,800 87,750 144,000 -25 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 68,870 107,050 77,000.25 94,200 13.96 % 107,350

รวมค่าตอบแทน 127,290 158,057.5 181,900.25 1,846,300 1,021,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 937,923.01 870,223.31 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,111,357.44 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 1,232,000 -6.49 % 1,152,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 150,000 -73.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 61,862 144,928 12,122.5 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 111,179.5 192,945.01 107,460.68 150,000 -13.33 % 130,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 196,600 -49.14 % 100,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

48,040 145,105 171,455 80,000 -75 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล 16,020 14,820 19,300 3,000 566.67 % 20,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 1,900 16,790 0 500 1,900 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 133,710 93,940 181,353.43 260,000 -42.31 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,310,634.51 1,478,751.32 1,603,049.05 2,122,100 1,652,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 111,398 69,287 189,856 135,000 -48.15 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,607 7,650 10,984 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,309 7,467 19,768.6 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 28,778 49,345.5 7,684 20,000 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,540 85,620 9,140 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 220,252 224,778 234,552.2 286,500 -5.76 % 270,000

วัสดุการเกษตร 2,284 3,460 0 100,000 -95 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 62,040 9,490 0 20,000 -75 % 5,000

วันที่พิมพ : 30/9/2563  08:38:22 หน้า : 3/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 37,920 50,850 39,785 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 55,600 19,800 18,000 40,000 -50 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 577,728 527,747.5 529,769.8 761,000 465,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 268,809.7 268,263.26 307,799.08 317,000 -5.36 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,794.08 73,989.55 66,382.38 75,000 -6.67 % 70,000

คาบริการโทรศัพท 3,076.93 3,790.54 2,738.46 3,600 -16.67 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 32,176 19,618 24,877 30,000 -50 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,217.6 7,575.6 7,575.6 7,600 0 % 7,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 368,074.31 373,236.95 409,372.52 433,200 395,600
รวมงบดําเนินงาน 2,383,726.82 2,537,793.27 2,724,091.62 5,162,600 3,534,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน  25 ตัว 0 0 0 62,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  
จํานวน 3 เครื่อง  

0 0 0 76,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 8,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบ
ดับเบิ้ลแคบ  จํานวน 1 คัน

0 695,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 0 0 100 % 560,000

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

0 0 765,000 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศนวงจรปิดพร้อม
อุปกรณตอพวง  จํานวน 1 ชุด 

0 0 0 95,100 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 7,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง 

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 130,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 825,000 765,000 298,500 560,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เชียงกลาง  บริเวณหน้าห้องผู้บริหาร  
สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน  จํานวน 1 ห้อง

0 0 0 22,500 -100 % 0

ปรับปรุงโรงจอดรถหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลเชียงกลาง  สํานักงานเทศบาลตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 44,900 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 67,400 0
รวมงบลงทุน 0 825,000 765,000 365,900 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้าง

0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 15,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธี 0 0 20,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจให้คนนาน

0 0 20,000 20,000 -50 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการชวยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

0 0 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 50,000 50,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 50,000 50,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,758,557.82 10,972,137.27 11,521,467.62 13,656,070 12,475,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,204,320 1,212,351 1,153,860 1,617,800 7.53 % 1,739,580

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 58,200 3.09 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,246,320 1,254,351 1,195,860 1,676,000 1,799,580
รวมงบบุคลากร 1,246,320 1,254,351 1,195,860 1,676,000 1,799,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 46,000 0 50,000 253.06 % 176,530

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,970 12,200 20,400 40,000 -25 % 30,000

คาเชาบ้าน 58,800 53,100 36,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,840 6,100 6,450 8,800 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 6,450

รวมค่าตอบแทน 85,610 117,400 62,850 158,800 284,980
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,920 343,339 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 480,021.46 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 317,886 81.2 % 576,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 220,114 -9.14 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,726 1,871 2,900 50,000 -60 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,830 54,463.56 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมูบ้าน/ชุมชนและระดับตําบล/เมือง

7,340 2,125 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 61,991 100,000 -40 % 60,000

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมท้องถิ่นและการฝึกอบรมการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 12,972 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0 0 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,600 20,650 10,960 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 348,416 422,448.56 568,844.46 808,000 896,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 40,020 40,465 60,000 -16.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 157 631.5 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 9,900 2,070 10,000 -80 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 69,990 50,700 18,220 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 119,990 100,777 61,386.5 177,000 134,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 98,140.5 99,500 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 98,140.5 99,500 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 554,016 738,766.06 792,580.96 1,263,800 1,434,980

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน(ชนิดสวิงหลัง เอนหลังได้ 
ขาเหล็ก) จํานวน 2 ตัว

0 4,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ชนิดแบบติดผนัง)  จํานวน 1 เครื่อง  

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานจํานวน 1 ตู้ 0 0 0 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 5,400 -100 % 0

จัดซื้อพัดลม ชนิดติดฝาผนัง  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 1,800 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา  จํานวน 1 คัน

0 40,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 0 0 100 % 560,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป/กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว

0 0 30,990 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที)

0 0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง 

0 0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (ขนาดจอไมน้อยกวา19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 15,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 7,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  ขาว
ดํา  จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว  จํานวน 1 จอ 

0 0 0 3,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 63,700 48,990 80,000 560,000
รวมงบลงทุน 0 63,700 48,990 80,000 560,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,800,336 2,056,817.06 2,037,430.96 3,019,800 3,794,560
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,693,981 1,797,460 1,880,820 2,305,466 23.98 % 2,858,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 7,341 6,960 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 248,900 253,200 258,650 268,200 0 % 268,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 30,520 26,220 20,770 17,220 -17.42 % 14,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,040,742 2,143,840 2,220,240 2,668,886 3,218,700
รวมงบบุคลากร 2,040,742 2,143,840 2,220,240 2,668,886 3,218,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

91,500 198,700 232,700 304,100 20.5 % 366,440

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,710 53,170 20,060 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 123,350 121,500 128,400 248,400 -26.33 % 183,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 53,500 20,500 12,050 12,800 -49.61 % 6,450

รวมค่าตอบแทน 291,060 393,870 393,210 595,300 575,890
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 484,351.02 492,724 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 529,586.63 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 697,114 -17.37 % 576,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 86,392.5 53,850 96,934.11 148,000 -59.46 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,390 13,630 12,630 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 574,133.52 560,204 639,150.74 905,114 686,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,655 46,204 79,101 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 550 380 1,950 2,000 -50 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 894 893 1,314.4 2,000 400 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 70,000 55,570 69,430 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 141,099 103,047 151,795.4 134,000 131,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 27,800 -10.07 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,843 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 90,843 0 0 27,800 25,000
รวมงบดําเนินงาน 1,097,135.52 1,057,121 1,184,156.14 1,662,214 1,417,890

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 0 0 100 % 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 3,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,900 3,300 0 0 560,000
รวมงบลงทุน 2,900 3,300 0 0 560,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,140,777.52 3,204,261 3,404,396.14 4,331,100 5,196,590
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,699,671.34 16,233,215.33 16,963,294.72 21,006,970 21,466,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการชวยเหลือประชาชน 125,515 15,830 9,050 0 0 % 0

2.โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ 9,930 10,490 2,228 0 0 % 0

3.โครงการอบรมทบทวน อปพร. 29,532 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 164,977 26,320 11,278 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 164,977 26,320 11,278 10,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 164,977 26,320 11,278 10,000 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 164,977 26,320 11,278 10,000 20,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,738,258 3,196,800 3,400,950 3,675,300 4.75 % 3,850,020

เงินประจําตําแหนง 18,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 80,500 126,000 133.33 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,272,690 1,310,920 1,303,023 1,445,280 4.19 % 1,505,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 122,235 89,840 32,900 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,151,183 4,657,560 4,877,373 5,330,580 5,733,900
รวมงบบุคลากร 4,151,183 4,657,560 4,877,373 5,330,580 5,733,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 450,320

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,440 22,500 -77.78 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 35,000 51,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 71,150 56,150 43,450 55,800 -91.4 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 71,150 91,150 102,890 138,300 520,120
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 212,570 172,821 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 302,162 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 288,000 0 % 288,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 55,654 67,569 0 0 0 % 0

- โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 3,300 0 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

934,200 837,120 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 49,350 60,000 -33.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็ก
และเยาวชน

0 0 32,974 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและเยาวชน

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 949,700 929,900 3.84 % 965,580

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,398 47,340 14,900 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,212,122 1,124,850 1,349,086 1,517,900 1,563,580
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,796 39,866 42,207 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,098 74,173 43,587.3 80,800 -62.87 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,032,981.04 2,123,036.16 2,258,525.48 2,125,100 1.26 % 2,151,900

วัสดุกอสร้าง 0 0 322,129.6 10,000 -80 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 19,130 0 9,090 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 21,200 34,110 19,450 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,126,205.04 2,271,185.16 2,694,989.38 2,310,900 2,260,900
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 17,612.84 29,537.8 41,197.51 100,000 -30 % 70,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 16,095.64 16,136.46 27,931.61 30,620 -34.68 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 2,568 2,568 2,568 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 12,690 112.53 % 26,970

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,276.48 48,242.26 71,697.12 143,310 116,970
รวมงบดําเนินงาน 3,445,753.52 3,535,427.42 4,218,662.5 4,110,410 4,461,570

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  
จํานวน 1 เครื่อง  

0 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
 จํานวน 1 ตู้

0 0 0 7,400 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว 0 0 0 5,400 -100 % 0

จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล  
จํานวน 4  ชุด  

0 0 0 11,440 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา(ปมน้ํา)  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 0 6,400 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียง  จํานวน 1 ชุด 0 0 0 4,900 -100 % 0
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จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศนวงจรปิดพร้อม
อุปกรณตอพวง  จํานวน  1 ชุด  

0 0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน ( 
จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว ) จํานวน 1 
เครื่อง

16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน(จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 15,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

0 3,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที)

0 0 7,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 8,600 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง 

0 0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณตอพวงสําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

0 0 0 57,600 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก  จํานวน 
1 ชุด  

0 0 0 73,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 18,800 10,100 307,740 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ปรับปรุงศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
คันนา

0 0 0 0 100 % 200,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เทลาน คสล.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเชียงกลาง

0 0 0 583,500 -100 % 0

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เชียงกลาง

0 0 0 385,900 -100 % 0

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอน 0 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,219,400 200,000
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รวมงบลงทุน 16,000 18,800 10,100 1,527,140 200,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,767,000 4,052,000 0 0 0 % 0

โครงการกรีฑา นักเรียนและประชาชน  0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการเข้าคายพุทธบุตรศีลธรรมนักเรียน 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการแขงขันกรีฑา กีฬา นักเรียนและ
ประชาชน  

0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

0 0 0 85,000 -11.76 % 75,000

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา  นักเรียนและ
ประชาชน  

0 0 41,000 0 0 % 0

โครงการคายพัฒนาศักยภาพทางภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้ในชีวิตประจําวัน
แบบเข้ม

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
  

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียน ครูและบุคลากร  

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน 0 0 0 88,000 -55.68 % 39,000
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โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน   0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 3,234,120 3,924,000 0.71 % 3,952,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0 0 362,260 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,767,000 4,052,000 4,032,380 4,097,000 4,066,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,767,000 4,052,000 4,032,380 4,097,000 4,066,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,379,936.52 12,263,787.42 13,138,515.5 15,065,130 14,461,470
รวมแผนงานการศึกษา 11,379,936.52 12,263,787.42 13,138,515.5 15,065,130 14,461,470

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,506,166 1,724,700 1,608,915.71 1,671,760 11.15 % 1,858,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 81,307 85,200 101,152.37 85,200 0 % 85,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 246,240 260,280 275,640 2.42 % 282,300
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 356,780 361,080 366,530 376,080 -26.99 % 274,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 42,640 38,340 32,890 29,340 -59.1 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,292,653 2,522,760 2,436,968.08 2,505,220 2,579,400
รวมงบบุคลากร 2,292,653 2,522,760 2,436,968.08 2,505,220 2,579,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

12,000 12,000 6,000 12,000 1,649.83 % 209,980

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,880 0 31,000 -83.87 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 8,000 500 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,300 40,250 34,450 49,400 -30.26 % 34,450

รวมค่าตอบแทน 41,300 55,130 40,450 100,400 297,430
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,529,217.12 1,815,916.91 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,661,323.99 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 864,000 0 % 864,000
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คาจ้างเหมาบริการสําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ 0 0 0 927,000 -24.49 % 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,300 10,156 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 34,614.15 60,000 -33.33 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 121,490 69,580 116,880.81 150,000 -46.67 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,659,007.12 1,895,652.91 1,812,818.95 2,041,000 1,709,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,431 26,141 20,105 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,376 19,223 47,730 38,000 -73.68 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 23,990 15,220 9,653 68,000 -95.59 % 3,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,500 55,710 14,720 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 351,982 435,299 357,736.8 400,000 -12.5 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 34,590 21,720 24,700 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุการเกษตร 6,105 0 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 17,820 22,700 21,220 30,000 -83.33 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,710 30,000 28,330 38,000 -34.21 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 495,504 626,013 524,194.8 734,000 493,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 165,227.89 53,469.8 27,009.77 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 84,551.24 44,829.46 22,173.93 15,000 -53.33 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 249,779.13 98,299.26 49,183.7 35,000 27,000
รวมงบดําเนินงาน 2,445,590.25 2,675,095.17 2,426,647.45 2,910,400 2,526,430

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จํานวน 1 ตัว 0 0 0 1,800 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 1,800 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 0 0 100 % 560,000
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยแบบละเอียด 
(ULV) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศนวงจรปิดพร้อม
อุปกรณตอพวง  จํานวน 1 ชุด 

0 0 0 157,300 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 
1 ชุด

0 313,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 15,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 0 2,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,300 0 0 % 0

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด  จํานวน 1 
ชุด

0 0 0 14,900 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อโตะขูดขนหมู จํานวน 1 ชุด 0 15,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จํานวน 1 คัน 0 1,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 329,600 20,500 250,100 560,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างห้องน้ําตลาดสดเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 1 หลัง

0 153,200 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารที่ออกกําลังกาย สวน
สาธารณะเทศบาลตําบลเชียงกลาง จํานวน 
1 หลัง

0 231,000 0 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการกอสร้างแผงจําหนายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลเชียงกลาง

81,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมมุ้งลวดตาขายบริเวณพอค้า
เนื้อสัตว

23,000 0 0 0 0 % 0

ตอเติมกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบล
เชียงกลาง บ้านสบกอน หมูที่ 11 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 170,000

ตอเติมกันสาดพร้อมติดตั้งรางน้ําฝนตลาด
สดเทศบาลตําบลเชียงกลาง 

0 90,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ําโรงฆาสัตวแบบมีฝา
ปิด 

0 66,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/9/2563  08:38:23 หน้า : 28/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปิดหลังแผงจําหนายสินค้าของนางไพ
วรรณ  คําสูง

72,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเทลาน คสล. โรงฆาสัตว 267,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผนังโรงฆาสัตว 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆา
สัตวเทศบาลตําบลเชียงกลาง

0 0 170,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 443,500 540,200 220,000 0 170,000
รวมงบลงทุน 443,500 869,800 240,500 250,100 730,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 25,000 0 0 0 % 0

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน

0 0 25,000 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ( บ้านนาหนุน )

0 0 7,500 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ( บ้านดอนสบเปือ )

0 0 7,500 0 0 % 0
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โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอพระองค
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  ( บ้าน
ศรีอุดม )

0 0 9,000 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี ( บ้านคันนา )

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 380,000 0 % 380,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  ( บ้านป่าแดง )

0 0 11,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  ( บ้านห้วยเลื่อน )

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ( บ้านสันทนา )

0 0 11,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( บ้านศรีอุดม )

0 0 11,000 0 0 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดTo Be Number One  ( บ้านพูล )

0 0 10,000 0 0 % 0
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดTo be number one (ศูนยเพื่อนใจวัย
รุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ( 
บ้านหนองแดง )

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ( บ้านเชียง
โคม )

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ( บ้าน
เจดีย 2 ) 

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บ้านน้ําคา 
)

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บ้านพูล )

0 0 10,000 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บ้านสบ
กอน 3 )

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านเจดีย 1 )

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านดอนสบเปือ )

0 0 12,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านรัชดา 1 )

0 0 10,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านสบกอน 1 )

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านหนองแดง )

0 0 10,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านห้วยเลื่อน )

0 0 10,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านรัชดา 2 )

0 0 10,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านวังว้า )

0 0 10,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านสบกอน 2 )

0 0 5,000 0 0 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประ
สง  ( บ้านเจดีย 2 )

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านเจดีย 1 )

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านเชียงโคม )

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านนาหนุน )

0 0 12,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านป่าแดง )

0 0 8,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านรัชดา 1 )

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านรัชดา 2)

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านวังว้า )

0 0 9,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านสบกอน 1 )

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านสบกอน 2 )

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านสบกอน 3 )

0 0 15,000 0 0 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค  ( บ้านสันทนา )

0 0 8,500 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค ( บ้านคันนา ) 

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค ( บ้านน้ําคา )

0 0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 405,000 405,000 380,000 395,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 405,000 405,000 380,000 395,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,201,743.25 6,472,655.17 5,509,115.53 6,045,720 6,230,830
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปญหาขยะ 38,375 27,550 13,650 100,000 -90 % 10,000

โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค

0 4,200 0 0 100 % 2,000

โครงการทําแนวกันไฟป่ามอนพระเจ้าบ้าน
เจดีย

4,750 5,000 2,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือ
ติดตอ

67,900 69,882 39,550 65,000 -7.69 % 60,000
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โครงการป้องกันและตอต้านยาเสพติดใน
เขตเทศบาล

0 8,485 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและตอต้านยาเสพติดใน
เขตเทศบาลฯ

0 0 8,895 30,000 -93.33 % 2,000

โครงการรักษต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม 37,785 2,500 2,000 10,000 -70 % 3,000

โครงการรู้ทันเอดสกับเทศบาลตําบล
เชียงกลาง

7,480 8,610 4,750 7,500 -60 % 3,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายทุกกลุม 
บ้านนาหนุน

3,125 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 7,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ

0 0 6,910 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ บ้านเจดีย ม.10

5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 25,000
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

0 0 27,422 0 0 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 3,425 3,750 3,300 4,000 0 % 4,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อมลําน้ํากอน  
บ้านเจดีย หมูที่ 10

1,700 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ
พันธุปลาแมน้ํากอน

0 6,385 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 169,540 143,862 108,477 216,500 109,000
รวมงบดําเนินงาน 169,540 143,862 108,477 216,500 109,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 169,540 143,862 108,477 216,500 109,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,371,283.25 6,616,517.17 5,617,592.53 6,262,220 6,339,830
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ 0 0 0 59,200 -32.43 % 40,000

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตางๆ 40,951 59,610 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพแกคนพิการ  สตรี  ผู้
สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส

0 0 31,047 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,951 59,610 31,047 59,200 40,000
รวมงบดําเนินงาน 40,951 59,610 31,047 59,200 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 40,951 59,610 31,047 59,200 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,951 59,610 31,047 59,200 40,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 0 16,499 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 0 0 0 150,000 -60 % 60,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

0 0 6,510 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 16,499 6,510 150,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 16,499 6,510 150,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 16,499 6,510 150,000 60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 105,700 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 21,891 62,820 48,000 80,000 0 % 80,000

- โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 49,700 97,730.83 94,060 -14.95 % 80,000
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- โครงการสืบสานประเพณีและภูมิปญญา
ท้องถิ่น

17,200 205,332.85 0 0 0 % 0

- โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานต

0 0 161,335 0 0 % 0

โครงการอนุรักษประเพณีและสืบสาน
ภูมิปญญาท้องถิ่น

0 0 0 470,390 -4.33 % 450,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 39,091 317,852.85 412,765.83 744,450 630,000
รวมงบดําเนินงาน 39,091 317,852.85 412,765.83 744,450 630,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างซุ้มอุโมงคน้ําเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานต บ้าน
สบกอน หมู 13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน 

0 298,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 298,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 298,000 0 0 0
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 39,091 615,852.85 412,765.83 744,450 630,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 39,091 632,351.85 419,275.83 894,450 690,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,340,187 1,379,438 1,442,734 1,631,843 27.91 % 2,087,280

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 51,000 17.65 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 214,917 226,863 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 140,900 145,200 150,650 160,200 4.04 % 166,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 18,520 14,220 8,770 5,220 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,753,024 1,807,721 1,644,154 1,848,263 2,313,960
รวมงบบุคลากร 1,753,024 1,807,721 1,644,154 1,848,263 2,313,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 189,090

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,300 39,020 0 40,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 98,550 78,000 66,000 96,000 -6.25 % 90,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,900 16,100 12,750 18,400 70.92 % 31,450

รวมค่าตอบแทน 140,750 133,120 78,750 154,400 310,540
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,485,794.76 536,281.26 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 724,531.26 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 864,397 12.17 % 969,600

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 15,000 300 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,344 47,480 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 33,532 100,000 -60 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,230 513,510 397,550 500,000 -54 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 1,575,368.76 1,097,271.26 1,155,613.26 1,479,397 1,299,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,426 19,272 22,498 50,000 -30 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 177,850 195,335 199,945 287,195 -58.22 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,057 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 49,437 85,746 259,491 305,800 -67.3 % 100,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,000 21,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,359 68,126 59,398.7 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 6,580 137,800 100,000 -80 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 18,370 8,000 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 34,950 39,450 39,440 60,000 -41.67 % 35,000

วัสดุสํารวจ 8,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 368,392 427,509 740,629.7 902,995 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 102,369.32 85,060.38 100,000 -10 % 90,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 2,140 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 7,704 15,410 0 % 15,410

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 104,509.32 92,764.38 115,410 105,410
รวมงบดําเนินงาน 2,084,510.76 1,762,409.58 2,067,757.34 2,652,202 2,125,550

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว  0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว  0 0 0 5,400 -100 % 0
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา  จํานวน 1 คัน

0 0 0 40,800 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 15,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษ A3

0 0 51,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,300 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 69,300 102,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 69,300 102,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,837,534.76 3,570,130.58 3,781,211.34 4,603,165 4,439,510
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 - โครงการกอสร้างถนน คสล. จากซอย 7 
ถึงนาป่าเลา   บ้านนาหนุน   หมูที่ 2  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 162,500 0 0 % 0

 - โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบ
มีฝาปิด พร้อมบอพัก คสล. จํานวน 2 บอ 
ชวงบ้านนางอัมพรรณ ใสสะอาดถึงโกดัง 
สจ.หมู บ้านเจดีย หมู 10 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

222,500 0 0 0 0 % 0

 - โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบ
มีฝาปิดจากหน้าวัดฉิมพลีวนารามถึงลําห้วย
ตึ๊ด บ้านงิ้ว หมู 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

104,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างขยายไหลทาง คสล. จาก
บ้านนายเดช อินทํา ถึง 
บ้านนายละออ อินทํา บ้านสบกอน หมู 5 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

170,000 0 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างถนน คสล. ข้างวัดศรีชุม 
ถึง ป่าสุสานบ้านป่าแดง 
บ้านป่าแดง หมู 8 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน    

184,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. จากดงวังว้า
ถึงสะพานลําน้ําเปือ   บ้านห้วยเลื่อน   หมู
ที่ 6  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 111,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. จากสวนนาย
รัชกฤษ พุมพันธชาติ ถึงสวนนายบุญทา 
ฝีปากเพราะ   บ้านรัชดา   หมูที่ 15  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 354,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. จากเหมือง
ทุงคุ้ม ถึงสะพานสายรุ้ง   บ้านเชียงโคม   
หมูที่ 2  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

0 0 237,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 จาก
บ้านนายเพชร แสงรัตน ถึง บ้านนายเวช 
เทพอินทร บ้านเชียงโคม หมู 2 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

52,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางขึ้นวัด
เชียงโคมทิศตะวันออก บ้านเชียงโคม หมู 2 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน 

158,500 0 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างถนน คสล. รอบป่าสุสาน
บ้านหนองแดง บ้านหนองแดง หมู 1 ตําบล
เปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน   

253,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนน คสล. รอบอางน้ํา
ยอน ตอจากจุดเดิม บ้านนาหนุน หมู 2 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน    

140,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคสล. จากโกดัง สจ
.ณัฐชัย ถึงสวน รตท.ภานุวัฒน ถึงบ้านนาย
จรัญ แสงรัตน   บ้านเจดีย   หมูที่ 10  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 245,692 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคสล. จากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเกาถึงถนนสายบ้านเชียง
โคม-สร้อยพร้าว   บ้านเจดีย   หมูที่ 3  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 291,800 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอย 9  บ้าน
น้ําคา  หมูที่ 1  ตําบลพญาแก้ว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 300,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนาทุงเปือ 
ตลอดสาย   บ้านหนองแดง  หมูที่ 1  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 276,700 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างถนนบดอัดลูกรัง ถมดิน 
กรวด ทราย พร้อมทอลอดเหลี่ยมเข้าสูพื้นที่
ทําการเกษตรสายนาเดน บ้านคันนา  หมูที่ 
2  ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 296,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างพนังกันน้ํากัดเซาะถนน
ห้วยกลอย  บริเวณที่นานายเฉลิม  อินตะ
เม้า   บ้านศรีอุดม  หมูที่ 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 355,400 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง
ลําห้วยน้ําจังบริเวณหน้าตลาดสดบ้านพูล  
บ้านพูล  หมูที่ 3  ตําบลพญาแก้ว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 192,500 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จาก
บ้านนายปกรณ  จิตวงค ถึงบ้านนางจันทร  
อินทํา บ้านสบกอน หมู 13 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

106,700 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบ
มีฝาปิดชวงข้างโกดังแสงทอง ถึงลําห้วย  
บ้านสบกอน   หมูที่ 5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 116,000 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบ
มีฝาปิดชวงบ้านนางวิชุดา 
พิรามรักษ ถึงบ้านนางเฉลียว โนราช บ้าน
สบกอน หมู 5 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

104,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบ
มีฝาปิดชวงบ้านนายวิทยา 
จิณะแสน ถึง บ้านนางเบญจวรรณ สิทธิ 
บ้านสบกอน หมู 5 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

102,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล. 
พร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายวิวัชชัย เดือด
ดี ถึงลําน้ําเปือ   บ้านป่าแดง   หมูที่ 8  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 204,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากสาม
แยก ตชด.ถึงลําห้วยข้างบ้าน ดต.ประชุม 
คงทัพ   บ้านสบกอน   หมูที่ 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 190,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล. นาบ้าน
หางใต้ บ้านศรีอุดม หมู 1 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน      

273,500 0 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล. สายนา
นายอัมรินทร สิงหธนะ-นานายวิเชียร โน
ราช   บ้านlสันทนา  หมูที่ 4  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 119,000 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) จากนานายจํานงค คําวงค ถึง นานาง
ชรัญพร ดานเรือง บ้านสันทนา หมู 4 ตําบล
เปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

107,800 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) ท้ายลําเหมืองชลประทาน 
จากนา ดต.ชรินกร  อิ่นมีกุล ถึง นานายตั๋น 
รําลึก บ้านคันนา หมู 2 
ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

266,011.79 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) ทุงสะล้าน ชวงจากฝาย
ทุงสะล้าน ถึงนานายเสวียน กลัดคํา บ้านน้ํา
คา หมู 1 ตําบลพญาแก้ว 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน  

51,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) นาดง จากนานายสมาน 
กลัดคํา ถึง นานางสมร พงษขัน บ้านน้ําคา 
หมู 1 ตําบลพญาแก้ว 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

52,000 0 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) นาน้ําคา จากนานายยอด 
อินทํา ถึง นานายสวาง ยะปญญา บ้านน้ํา
คา หมู 1 ตําบลพญาแก้ว 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

52,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) สายริมวัดหาง จากนานายอุน ยะ
ปญญา ถึง นานางบัวจันทร อินธรรม บ้าน
น้ําคา หมู 1 ตําบลพญาแก้ว อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน 

59,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการซอมแซมถนนในหมูบ้านชวง 
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ ถึงลําน้ํากุม บ้าน
ห้วยเลื่อน หมู 6 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน    

102,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการเทลานคอนกรีตชวงหน้าโรงเรียน
ไตรราษฎรสามัคคี ชวงหน้าบ้านนายแสวง 
จักอะโน   บ้านงิ้ว   หมูที่ 9  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 79,000 0 0 % 0

- โครงการวางทอระบายน้ําจากข้าง
ไปรษณียถึงประปาอําเภอเชียงกลาง พร้อม
บอพัก บ้านสบกอน หมู  11 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 

312,000 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน  คสล. ชวงโกดังนายอนุสรณ  
ปนหล้า  ถึงถนนสูพื้นที่ทําการเกษตร  บ้าน
เจดีย  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 495,000

กอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยัง  พงษ
ขัน  ถึงถนน สายนาน - ทุงช้าง  บ้านเจดีย  
หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 473,000

กอสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสม
เกียรติ  ฝีปากเพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ บ้าน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 467,000

กอสร้างถนน คสล. ซอย 10  บ้านน้ําคา  
หมู 1 ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 275,000

กอสร้างถนน คสล. ทางไปบอน้ําแก้ว บ้าน
ศรีอุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 358,000

กอสร้างถนน คสล. พร้อมบันไดลงสูนาทุงพู
ล ชวงบ้านนายชินดนัย  การินทร  ถึงลํา
ห้วยพูล  บ้านพูล  หมู 3  ตําบลพญาแก้ว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 292,400
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กอสร้างถนน คสล. สายนาทุงเปือ  ตลอด
สาย  บ้านหนองแดง  หมู 1  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 360,000

กอสร้างถนน คสล. สายน้ําเป้า จากนานาย
มา  เวทํา  ถึงที่นานายจันทร  อุนใจ  บ้าน
เจดีย  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 325,000

กอสร้างถนน คสล.ข้างร้านสะดวกซื้อ  บ้าน
สบกอน  หมู 11  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 214,000

กอสร้างถนน คสล.ข้างเหมืองซอย 7  บ้าน
น้ําคา  หมู 1 ตําบลพญาแก้ว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 111,000

กอสร้างถนน คสล.จากดงวังว้าถึงสะพานลํา
น้ําเปือ  บ้านห้วยเลื่อน หมู 6  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 152,000

กอสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอัมพรรณ  
ถึงบ้าน ร.ต. วิโรจน  ถึงลําน้ําเป้า  บ้าน
เจดีย  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 495,000

กอสร้างถนน คสล.ชวงนานายแก้ว อินทํา 
ถึงลําน้ํากอน บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 808,000
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กอสร้างถนน คสล.ซอย 6  บ้านน้ําคา  หมู 
1 ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 316,000

กอสร้างถนน คสล.สายหนองโค้ง  บ้านสบ
กอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 319,000

กอสร้างถนนคสล.บอขยะหมูบ้านถึงถนน
พระธาตุดอยแก้ว-นาหนุน  บ้านป่าแดง  
หมู 8  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 325,000

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟลติกสทับผิว
ถนนคอนกรีต  ถนนสายหลักบ้านดอนสบ
เปือตลอดสาย  บ้านดอนสบเปือ  หมู 7  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 292,000

กอสร้างถนนลูกรังถมหินกรวดทราย  เรียบ
เหมืองคาวจากทางสายพระธาตุ-น้ํากอน  
ถึงนานางพิน  ปนหล้า  บ้านเจดีย หมูที่ 3 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

58,600 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา ชวงบ้านนายสมบูรณ 
  อินทําถึงบ้านนางละมัย  เวทํา  บ้านสบกอ
น  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 160,000
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กอสร้างรางระบายน้ําชวงบ้านนางจารี 
ฝีปากเพราะถึงบ้านนายชวน ซ้อนพุฒิ  บ้าน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 483,000

กอสร้างรางระบายน้ําชวงสามแยกบ้านนาย
สัมพันธ  ซอเสียง  ถึงลําห้วยข้างที่วาการ
อําเภอเชียงกลาง  บ้านสบกอน  หมู 11  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 0 100 % 180,000

กอสร้างลําเหมือง คสล. บริเวณที่นานายอิน
เขียน  ถึงนานายสนิท  จักรอะโน  บ้านศรี
อุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 160,000

กอสร้างลําเหมือง คสล. สายนาตีนดอย  นา
ทุงเปือ  บ้านหนองแดง  หมู 1  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 489,000

กอสร้างลําเหมือง คสล. สายนาทุงเหลา
ตลอดสาย  บ้านเชียงโคม  หมู 2  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 406,000

กอสร้างลําเหมือง คสล. เหมืองดอนครูบา 
จากถนนสายนาน-ทุงช้างถึงนานายธวัช  
แสงรัตน  บ้านเจดีย  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 427,000
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กอสร้างลําเหมือง คสล.ดอนต้นไฮ จากนา
นางพิน  ปนหล้า  ถึงนานายประดิษฐ  
ละมอม บ้านเจดีย  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 295,000

กอสร้างลําเหมือง คสล.นาป่าบง  บ้านศรี
อุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 454,000

กอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว U สายนาริม
ป่า  บ้านคันนา หมู 2 ตําบลพญาแก้ว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างลําเหมือง คสล.ลําเหมืองกลาง  
พร้อมกอสร้างอุโมงคลอดเหลี่ยม พร้อม
เรียงกลองเกเบี้ยนลําห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว  หมู 9  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 0 100 % 740,000

กอสร้างลําเหมือง คสล.สายนาแพะ ชวงนา
นายปฐมภพ-นานายคํา บ้านเจดีย  หมู 10  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 0 100 % 497,000

กอสร้างลําเหมือง คสล.หนองโค้งลงน้ํานาน 
 บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 296,000
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กอสร้างลําเหมืองเก้ามวงจากที่นานายสวาท 
 วรกมลธรรมถึงถนนสายนาน-ทุงช้าง  บ้าน
เจดีย  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 196,000

กอสร้างลําเหมืองชวงนานางสมัย  สิทธิการ
ถึงนานายพล  อินทํา  บ้านสบกอน  หมู 13 
 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 218,000

กอสร้างลําเหมืองซอย 7  บ้านน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 0 100 % 549,000

กอสร้างลําเหมืองดอนเหมืองใหญ  ชวงนา
นายแตง  อินทํา  ถึงวัดหาง ( ดอนครูบา ) 
บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 629,800

กอสร้างลําเหมืองไส้ไกชวงนานายสนอง  
จิตตรง  ถึงนานายพินิจ  จิตตรง  เส้นใต้วัด
จอมราษฎร  บ้านวังว้า  หมู 5  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 136,000

ขยายไหลทาง 2 ข้าง ชวงข้างร้านแสงทอง
วัสดุกอสร้างถึงแยกหน้าโครงการฯ  บ้าน
สบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 369,000
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ขยายไหลทาง 2 ข้าง ชวงบ้านนางสร้อยคํา 
อินทําไปถึงหน้าโรงฆาสัตว  บ้านสบกอน  
หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 250,000

ขยายไหลทางชวงบ้านนายสงวน  อินทํา - 
นายวิทยา  จิณะแสน  บ้านสบกอน  หมู 5  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 0 100 % 164,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ภายในหมูบ้านให้เป็นถนนลาดยางแอ
สฟลติกสทุกสาย/ซอยภายในหมูบ้าน(ซอย 
1,2,3,4,5,6)   บ้านรัชดา   หมูที่ 11  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 319,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  จากดงวังว้า 
ถึง สะพานลําน้ําเปือ บ้านห้วยเลื่อน หมู 6 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 157,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
ยัง พงษขัน ถึง ถนนสายนาน-ทุงช้าง บ้าน
เจดีย หมู 10 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 467,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเกาถึงถนนสายบ้านเชียง
โคม-สร้อยพร้าว บ้านเจดีย หมู 3 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 272,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ชวง บ้านนาย
อนันต-ถนนป่าสุสานบ้านเจดีย บ้านสบกอน 
หมู 5 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 538,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ร
ตอ.ณรน พันจุ้ย บ้านสบกอน หมู 11 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 93,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล. รอบอางน้ํา
ยอน(ตอจากจุดเดิม)บ้านนาหนุนหมู 2 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 163,700 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
ยงค  เทพอินทร ถึงบ้านนายวีรเดช  กาบ
นันทา  บ้านศรีอุดมหมู 1 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 137,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหน้าศาล
เจ้าพอพญาธร ถึง ทุงนา บ้านคันนา บ้านพู
ล หมู 3 ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 120,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนน คสล.ชวงจากโกดัง 
สจ.ณัฐชัย ถึง บ้านนายจรัญ  แสงรัตน บ้าน
เจดีย หมู 10 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 275,000 0 0 0 % 0
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-โครงการกอสร้างถนน คสล.ชวงทางไปสูที่
ทํากินจากนายสมเร็จ  ปญญาฟู  ถึงถนน
สายนาน-ทุงช้าง  บ้านเจดีย หมู 3 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 256,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บอขยะหมูบ้าน 
ถึง ถนนพระธาตุดอยแก้ว ถึงบ้านนาหนุน 
บ้านป่าแดง หมู 8 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 122,700 -100 % 0

-โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลติกส
ทับผิวถนนคอนกรีตถนนสายหลักบ้านดอน
สบเปือตลอดสาย   บ้านดอนสบเปือ  หมูที่ 
7  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 196,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยมข้ามห้วยมะคา 
บ้านศรีอุดม หมู 1 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 202,805 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝาปิดลําเหมืองถนนชวง
บ้านนายอธิพงษ-บ้านนางกัญญา  บ้านงิ้ว 
หมู 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 76,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างพนังกันน้ํากัดเซาะ ( 
วางกลองแกเบี้ยน ลําห้วยงิ้ว ) บ้านงิ้ว หมู 
9  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน

0 120,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/9/2563  08:38:23 หน้า : 59/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ข้าง
บ้านนางพลอย โนราช บ้านป่าแดง  หมู 8 
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 60,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปิดข้างบ้านนางพลอย โนราช บ้านป่า
แดง หมู 8 ตําบลเปืออําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน 

0 0 0 151,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย2 
ถึงห้วยน้ําจัง บ้านพูล หมู 3 ตําบลพญาแก้ว 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 210,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิดชวงบ้านนางราตรี  จิณะแสน ถึงบ้าน
นายแตง  อินทํา  บ้านสบกอน หมู 5  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

0 211,500 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิดชวงบ้านนายประสิทธิ์  อินธรรม  ถึง
บ้านนายถวิล  อินทํา  บ้านสบกอน หมู 13  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

0 121,500 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิดชวงบ้านนายวสันต  อัญชัน  ถึงบ้าน
นายอุดม  จิตตรงบ้านวังว้า หมู 5 ตําบล
เปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 110,500 0 0 0 % 0
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-โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปิดชวงบ้านนายวิวัชชัย  เดือดดี  ถึงลํา
น้ําเปือ บ้านป่าแดง หมู 8 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 208,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําข้างบ้านนาง
นํา  พรมมา-ถนนใหญ  บ้านสบกอน หมู 
13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 215,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาย
ชัย ซ้อนพุฒ ถึง บ้านนายแก้ว สุทธการ 
บ้านรัชดา หมู 15 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 148,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําชวงบ้านนาย
เหรียญ ตีระชิ้น ถึง ข้างบ้านนายณรงค ทอง
สุข บ้านรัชดา  หมู 15 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 256,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําบ้านนางปิยะ
ภรณ อุนใจ ถึงบ้านนายศิลป์ ใจประสงค 
บ้านสบกอน หมู 13 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน  

0 0 0 62,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล. ทุงว้า ข้าง
วัดจอมราษฎร ชวงนานางวันดี หารตะ ถึง
นานางพิกุล โนราช   บ้านวังว้า  หมูที่ 5  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 104,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล. สายนาทุง
เหลาตลอดสาย บ้านเชียงโคม หมู 2 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 413,500 -100 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.จากนา
นายจํานง คําวงค ถึงนานางชรัญพร  ดาน
เรือง  บ้านสันทนา หมู 4  ตําบลเปือ 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 123,500 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.จากนา
นายณรงคชัย ถึงนานายเจริญ  สุรินทร  
บ้านดอนสบเปือ หมู 7  ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 195,000 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.ซอย 6 
(ฝงซ้าย-ฝงขวา)  บ้านน้ําคา หมู 1 ตําบล
พญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 306,000 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.ท้ายลํา
เหมืองชลประทาน  บ้านคันนา หมู 2 ตําบล
พญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 160,000 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.ทุงคา นา
นางเตือนใจ อินทํา  บ้านสบกอน ม. 5  
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

0 105,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.ทุงว้า ข้าง
วัดจอมราษฎร ชวงนานางวันดี หารตะ ถึง 
นานางพิกุล โนราช บ้านวังว้า หมู 5 ตําบล
เปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 145,000 -100 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.นานายละ
ออ  อินทํา ถึงนานายสนั่น  ใจเพชร  บ้าน
สบกอน ม. 5  ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 62,000 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.นานาย
แสวง  พรมมา ถึงนานายสิน  จิณะแสน  
บ้านสบกอน ม. 5  ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 57,000 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.นาป่าบง  
บ้านศรีอุดม หมู 1 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 166,500 0 0 0 % 0

-โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.พร้อมวาง
ทอ คสล. ศก. 0.80 ม. นานายศรีลัย  สุทธ
การ ถึงนานายสม  พันธยอด (ตอจากเดิม)  
บ้านหนองแดง หมู 1 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 288,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลําเหมือง คสล.สายฝายน้ํา
เปือ ถึงนานายสนอง จิตตรง บ้านสันทนา 
หมู 4 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 0 159,100 -100 % 0
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โครงการกอสร้างลําเหมือง ห้วยหินบ้าน ผช
.รัชนก ณ นาน ถึง บ้านครูวีณา ไชยยงค 
บ้านสบกอน หมู 11 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 323,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างลําเหมืองคสล. สายนาริม
ป่า บ้านคันนา หมู 2 ตําบลพญาแก้วอําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน  

0 0 0 1,525,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างลําเหมืองคสล.ชวงนานาย
สวาท  วรกมลธรรม  ถึงถนนสายนาน-ทุง
ช้าง บ้านเจดีย หมู 3 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลําเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง นานาย
สนิท จักอะโน บ้านศรีอุดม หมู 1 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 240,200 -100 % 0

-โครงการกอสร้างอุโมงคลําเหมืองใหญ 
บริเวณหน้าบ้านนายยศภัทร กันศร (แบบ
ชนิดทอลอดเหลี่ยม คสล.) บ้านสบกอน หมู 
13 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน

0 207,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอุโมงคลําเหมืองใหญ
บริเวณหน้าบ้านนายติ๊บ ใจบุญ บ้านสบกอ
น หมู 13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 130,000 -100 % 0
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โครงการขยายไหลถนน คสล. จํานวน 2 
ชวง บ้านสบกอน    หมูที่ 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 326,000 0 0 % 0

-โครงการขยายไหลทาง คสล. 2 ข้างทาง 
จํานวน 2 ชวง  บ้านพูล หมู 3 ตําบลพญา
แก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 194,800 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. จํานวน 2 
ชวง   บ้านสบกอน   หมูที่ 5  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 311,128 0 0 % 0

-โครงการขยายไหลทาง คสล.ชวงหน้าที่วา
การอําเภอเชียงกลาง ถึงลําน้ําเป้า  บ้านสบ
กอน ม. 11 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน

0 480,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางจากบ้านนางราตรี จิ
ณะแสน ถึงสามแยกบ้านนายเอก สิทธิ บ้าน
สบกอน หมู 5 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 237,600 -100 % 0

-โครงการซอมแซมถนนในหมูบ้านชวง รร
.บ้านดอนสบเปือ ถึงลําน้ํากุม  บ้านห้วย
เลื่อน หมู 6 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน

0 114,500 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสวนนายชู
พงษ ปตถมสิงหไทย บ้านรัชดา หมู 15 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 95,300 -100 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดยเสริมผิว
ทางแอสฟลทติกคอนกรีตในถนนซอยหมู
บ้านรัชดา หมู 11 ชวงจากซอยบ้านนายสุ
รพล  อินทนนท  ถึงหอประชุมหมูบ้านรัช
ดา หมู 11 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน

0 317,000 0 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดยเสริมผิว
ทางแอสฟลทติกคอนกรีตในถนนซอยหมู
บ้านรัชดา หมู 15 ชวงรอบด้านข้างและด้าน
หลังวัดรัชดา  บ้านรัชดา หมู 15 ตําบลเปือ 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 365,000 0 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง ลงหินกรวดทราย 
จํานวน 2 จุด  บ้านคันนา หมู 2 ตําบลพญา
แก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 136,500 0 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง ลงหินกรวดทราย
เข้าสูพื้นที่ทําการเกษตรเลียบเหมืองฝาง  
จากนานายสวัสดิ์  อุนใจ ถึงนานางแก้ว  อุ
ยาณะ  บ้านเจดีย หมู 3 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 43,000 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันตลิ่งพังลําน้ําล้อม บ้านนา
หนุน หมู 2 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน 

0 0 0 255,200 -100 % 0

โครงการเรียงกลองแกเบี้ยนชวงนานาย
ธนวัต ขอดเตชะ ถึง บ้านนายธนพล ขอดเต
ชะ บ้านงิ้ว หมู 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 81,700 -100 % 0

โครงการเรียงกลองหินแกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง
พังลําน้ํากอน บ้านน้ําคา หมู 1 ตําบลพญา
แก้ว อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 537,600 -100 % 0

-โครงการวางทอระบายน้ําจากข้างไปรษณีย
ถึงประปาอําเภอเชียงกลาง  พร้อมบอพัก  
บ้านสบกอน หมู 11  ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

0 245,500 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตชวง
บ้านนายจําเนียร  ฝีปากเพราะ  ถึงถนนสาย
รัชดา-ป่าแดง บ้านรัชดา  หมู 11 ตําบลเปือ 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 528,200 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตชวง
บ้านนายชํานาญ คําศรี ผานสระน้ําหนอง
แดง ถึง บ้านนางสุพรรษา เขื่อนทะนะ บ้าน
หนองแดง หมู 1 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 535,700 -100 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนน
สายหลักบ้านดอนสบเปือตลอดสาย  บ้าน
ดอนสบเปือ หมู 7 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 305,000 -100 % 0

ปรับปรุงแก้ไขอุโมงคลําห้วยตึ๊ดถนนเข้าซอย 
6 บ้านศรีอุดม หมูที่ 1 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

47,100 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านให้
เป็นถนนลาดยางแอสฟลทติก ซอย 4  บ้าน
รัชดา  หมู 11  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 541,800

ปรับภูมิทัศนรอบสระประจําหมูบ้าน บ้าน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 150,000

ป้องกันตลิ่งพังลําน้ําล้อม  บ้านนาหนุน  
หมู2   ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 262,000

เรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต  
ขอดเตชะถึงนานายธนพล  ขอดเตชะ  บ้าน
งิ้ว  หมู 9  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 420,000
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เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนนภายใน
หมูบ้าน  บ้านสันทนา  หมู 4  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 0 0 100 % 152,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,979,211.79 5,171,000 4,786,720 8,912,805 15,200,000
รวมงบลงทุน 2,979,211.79 5,171,000 4,786,720 8,912,805 15,200,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,979,211.79 5,171,000 4,786,720 8,912,805 15,200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,816,746.55 8,741,130.58 8,567,931.34 13,515,970 19,639,510

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,000,000 2,215,000 1,000,000 1,000,000 0 % 1,000,000

คาชําระดอกเบี้ย 262,750.68 311,915.07 131,934.9 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,052 167,220 149,193 173,600 3.3 % 179,330

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,240 7,000 2.57 % 7,180

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,172,600 14,109,000 15,666,700 17,000,000 4.89 % 17,830,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,869,600 3,608,800 4,478,400 5,020,800 -0.1 % 5,016,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 69,000 66,000 72,000 84,000 0 % 84,000

สํารองจาย 242,000 4,675 907,801 3,000,000 -82.17 % 534,930
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รายจายตามข้อผูกพัน 72,548.8 82,542.33 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 16,400 63,710 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 67,468.33 72,000 0.42 % 72,300

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 0 0 200,650 8.72 % 218,140

เงินชวยพิเศษ 0 77,910 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

754,910 767,540 803,000 829,220 2.5 % 849,960

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 185,080 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 219,228 773,031 400,000 0 % 400,000

รวมงบกลาง 19,613,461.48 21,629,830.4 24,073,168.23 28,186,060 26,342,640
รวมงบกลาง 19,613,461.48 21,629,830.4 24,073,168.23 28,186,060 26,342,640
รวมงบกลาง 19,613,461.48 21,629,830.4 24,073,168.23 28,186,060 26,342,640

รวมแผนงานงบกลาง 19,613,461.48 21,629,830.4 24,073,168.23 28,186,060 26,342,640
รวมทุกแผนงาน 58,126,118.14 66,202,762.75 68,822,103.15 85,000,000 89,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อําเภอ เชียงกลาง   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,475,400 บาท

งบบุคลากร รวม 8,346,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และ ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี, รอง
นายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี, รองนายก
เทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,498,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,754,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล คาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 295,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง
ลูกจ้างประจํา  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,109,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,380 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,534,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,021,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 754,050 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว้   435,360 บาท
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. กรณีเทศบาลมีคําสั่งให้
ปฏิบัติ หน้าที่ ตั้งไว้ 10,000   บาท
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
3.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของผู้ได้รับแตงตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 308,690 บาท 
* เบิกจายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจํา
เทศบาล และคณะ กรรมการอื่นๆ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และ ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 107,350 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9
 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:23 หน้า : 5/87



ค่าใช้สอย รวม 1,652,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 1,152,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้ 
1.) งานทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลฯ 
2.) งานทั่วไป
3.) งานขับรถยนต์  
4.) งานดับเพลิง 
5.) งานรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล 
6.) งานขับรถยนต์ดับเพลิง 
7.) ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว. 15 ม.ค. 63, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนด

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000
 บาท
เพื่อเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วยและคาใช้
จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
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ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว.5 ก.พ.63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
2.) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000  บาท
เพื่อเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม สภาฯหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
 ** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว.5 ก.พ.63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ** หมายเหตุ คาเลี้ยงรับรองตั้งงบประมาณไมเกิน 1% ของราย
ได้จริง ของปงบประมาณที่ลวงมา (รายรับจริงไมรวมเงินกู้จาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุด
หนุนจากรัฐบาล ในปงบ ประมาณ 2561 = 43,108,939.74
 บาท) ตั้งได้ไมเกิน 431,089.39บาท 
3.) คาใช้จายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อเป็นคาพานพุม วัสดุอุปกรณ์ตางๆ หรืออื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินพิธี ทางศาสนาและงานรัฐพิธีตางๆของ อปท.
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 2555 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตาม ที่กฎหมายกําหนด
 * กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะ
กรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม หรือกรณีอื่นๆ
 ** เบิกจายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
หรือ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564 หน้า 99 ข้อ 2
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทย
และวันเทศบาล
 * ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า  99  ข้อ 1
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้ จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการ แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า  104 ข้อ  1 
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยู ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คาบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 560,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 560,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    จํานวน  1  คัน จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นกระบะ
สําเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต
* เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที่ 8.2 (8.2.1) คุณลักษณะ
สังเขปหน้า 63 
** ตั้งจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ทื่ 1  พ.ศ.  2563  ห้วงป  2564  หน้า 25  ข้อ 1,รายการแก้ไข
แผนฯครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบ ตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอเชียงกลางสําหรับเป็น
คาใช้จายในการดําเนินการโครงการงานรัฐพิธี 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 100  ข้อ 3
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โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองนานธารน้ําใจให้คนนาน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่ออุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอเชียงกลางสําหรับเป็น
คาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีและของดี
เมืองนานธารน้ําใจให้คนนาน 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 100 ข้อ 4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,794,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,799,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,799,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,739,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร
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งบดําเนินงาน รวม 1,434,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,980 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 176,530 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว้ 146,530.- บาท
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง 
2.) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายเกี่ยว กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0406.4/ว38 ลว. 28
 เม.ย. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:23 หน้า : 17/87



เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 6,450 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 896,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 576,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1. งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
2. งานบันทึกข้อมูล 
3. งานติดตามประเมินผล 
4. งานนิติการ
5. งานสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
6. ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว. 15 ม.ค. 63 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
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คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแล
รักษาและคุ้ม ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช้ รวมกัน พ.ศ.2553 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่กําหนด

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การเพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองใน
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือการประชุมระหวาง 
อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนหรือการ
ประชุมที่อยูในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม และรวมต้อนรับ บุคคล
หรือคณะบุคคลตางๆ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
 ** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว . 5 ก.พ. 63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
*** หมายเหตุ คาเลี้ยงรับรองตั้งงบประมาณไมเกิน 1% ของราย
ได้จริง ของปงบประมาณที่ลวงมา 
(รายรับจริงไมรวมเงินกู้ จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน เฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในป
งบ ประมาณ 2562 = 43,291,948.48 บาท) ตั้งได้ไม
เกิน 432,919.48 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 134,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คาบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองวิชาการและแผนงาน
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 560,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 560,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    จํานวน  1  คัน จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็นกระบะ
สําเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต
* เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที่ 8.2 (8.2.1) คุณลักษณะ
สังเขปหน้า 63 
** ตั้งจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ทื่ 1  พ.ศ.  2563  ห้วงป  2564  หน้า 27  ข้อ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 5,196,590 บาท
งบบุคลากร รวม 3,218,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,218,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,858,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,220 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

งบดําเนินงาน รวม 1,417,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 575,890 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 366,440 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว้ 166,440
 บาท 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง 
2.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้างฯ ตั้ง ไว้ 200,000 บาท
* เบิกจายได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบ้าน จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 686,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 576,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.) งานลูกมือชางแผนที่ภาษี 
2.) งานการเงินและบัญชี 
3.) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4.) งานบันทึกข้อมูล 
5.) งานชางสํารวจ
6.) ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว. 15 ม.ค. 63 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:23 หน้า : 26/87



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 131,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 560,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 560,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    จํานวน  1  คัน จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็นกระบะ
สําเร็จรูป  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต
* เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที่ 8.2 (8.2.1) คุณลักษณะ
สังเขปหน้า 63 
** ตั้งจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ทื่ 1  พ.ศ.  2563  ห้วงป  2564  หน้า 28  ข้อ 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  พงศ. 2563 หน้า 21ข้อ 1 ห้วงป 2564
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลด อุบัติเหตุ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 166 ข้อ 3
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:23 หน้า : 30/87



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 14,461,470 บาท

งบบุคลากร รวม 5,733,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,733,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,850,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก พร้อม ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆ ดังนี้
1.) เงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,504,140 บาท
2.) เงินเดือนของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 2,345,880 บาท 
*รายการ 2.) จะจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การ ปกครองท้องถิ่น หากมีความจําเป็นต้องเบิกจายกอนได้รับ
การจัดสรรให้ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการราย
รับที่ตั้งไว้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร 
เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
*จะจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,505,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
*จะจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หากมีความจําเป็นต้องเบิกจายกอนได้รับการจัดสรรให้ดํา
เนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ .ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
*จะจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หากมีความจําเป็นต้องเบิกจายกอนได้รับการจัดสรรให้ดํา
เนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ .ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

งบดําเนินงาน รวม 4,461,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,120 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,320 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหน
ดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายให้แกข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 4,800 บาท 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 
** โดยจะจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว้

ค่าใช้สอย รวม 1,563,580 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 288,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. งานสันทนาการ
4. ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว 15 ม.ค.63 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็กและเยาวชน 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 162 ข้อ 3
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย ในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 965,580 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายดังนี้
1.) คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเชียงกลาง ตั้งไว้ 661,500 บาท
2.) คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 229,500 บาท  
3.) คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 13,200 บาท 
4.) คาอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 13,200 บาท 
5.) คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 19,800 บาท
6.) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 28,380 บาท 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 162 ข้อ 1
** เบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หากมีความจําเป็นต้องเบิกจายกอนได้รับการจัด
สรรให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว้ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว.15 ม.ค. 63  และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 2,260,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,151,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายดังนี้
1) สําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 7 โรง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
บาท/คน/วัน ตั้งไว้ 1,893,210 บาท 
* ฐานข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ. เดือนกรกฎาคม 2563
2) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาลฯ จํานวน 135 คน จํานวน 260 วัน ในอัตราคน
ละ 7.37
บาท/คน/วัน ตั้งไว้ 258,690 บาท 
* ฐานข้อมูลเด็ก ณ เดือน กรกฎาคม  2563
** ข้อ 1) - 2) จะสามารถเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสง เสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีความจําเป็นต้องเบิก
จายกอนได้รับการจัด สรรให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ เบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกิน
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 2,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 116,970 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนด คาน้ํา
ประปา คาน้ําบาดาล
** ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนด คาน้ํา
ประปา คาน้ําบาดาล
** ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,970 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คาบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัดคันนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัด
คันนา รายการดังนี้
    -กอสร้างรั้วด้านหน้า  ยาว 26.50 เมตร  สูง 1.50 เมตร
    -กอสร้างรั้วด้านข้าง ยาว 49.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
    -กอสร้างประตูทางเข้า
    ตามแบบแปลน ของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ( 2561-2565) หน้า 107
  ข้อ 3 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2562 หน้า 17 ห้วง
ป 2564
***พิกัด E-0698771     N- 2132912
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,066,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,066,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน จํานวน 75,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
 เชียงกลาง จํานวน 6 โรง สําหรับเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน
ประกอบด้วย
1.)โรงเรียนบ้านสบกอน จํานวน 20,000 บาท 
2.) โรงเรียนบ้านน้ําคา จํานวน 10,000 บาท 
3.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวน 10,000 บาท 
4.)โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์-เชียงโคม จํานวน 10,000 บาท 
5.)โรงเรียนชุมชนบ้านรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 15 จํานวน 15,000
 บาท
6.) โรงเรียนไตรคามวิทยา จํานวน 10,000 บาท 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 102  ข้อ 3
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน จํานวน 39,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 6 โรง สําหรับเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนประกอบด้วย
1.)โรงเรียนบ้านสบกอน จํานวน 10,000 บาท 
2.)โรงเรียนบ้านน้ําคา จํานวน 5,000 บาท 
3.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวน 5,000 บาท 
4.) โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์-เชียงโคม จํานวน 5,000 บาท 
5.)โรงเรียนชุมชนบ้านรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115 จํานวน 10,000
 บาท
6.)โรงเรียนไตรคามวิทยา จํานวน 4,000 บาท 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 102 ข้อ 2
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 3,952,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
 เชียงกลาง จํานวน 7 โรง สําหรับสําหรับเป็นคาใช้จายตาม
โครงการ อาหาร อัตราคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200
 วัน ประกอบด้วย
1.)โรงเรียนบ้านสบกอน ตั้งไว้ 1,644,000 บาท 
2.) โรงเรียนบ้านน้ําคา ตั้งไว้ 296,000 บาท
3.) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งไว้ 272,000 บาท 
4.) โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ตั้งไว้ 356,000 บาท  
5.) โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม ตั้งไว้ 344,000 บาท 
6.) โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตั้งไว้ 812,000
 บาท 
7.) โรงเรียนไตรคามวิทยา ตั้งไว้ 228,000 บาท    
* ฐานข้อมูลเด็กนักเรียน ณ. เดือน กรกฎาคม 2563 
** ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
*** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
**** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
*****ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 101 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,230,830 บาท

งบบุคลากร รวม 2,579,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,579,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,858,140 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล คาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร และเงินประ
จําตําแหนงประเภทวิชาการ

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 282,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างลูก
จ้างประจํา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง
ตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,526,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,430 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 209,980 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว้ 209,980 บาท 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
*** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ประจํา 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
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ค่าใช้สอย รวม 1,709,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 864,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้ 
1.) งานประจํารถเก็บขยะ 
2.) งานกวาดถนน 
3.) งานขับรถยนต์ 
4.) งานประจําโรงฆาสัตว์ 
5.) งานบันทึกข้อมูล
6.) ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว. 15 ม.ค. 63 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
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คาจ้างเหมาบริการสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ตั้งไว้ 5,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
***จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว้

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ ตั้งไว้ 700,000
 บาท 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอด รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 493,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 730,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 560,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    จํานวน  1  คัน จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด  ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็นกระบะ
สําเร็จรูป  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต
* เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที่ 8.2 (8.2.1) คุณลักษณะ
สังเขปหน้า 63 
** ตั้งจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ทื่ 1  พ.ศ.  2563  ห้วงป  2564  หน้า 29  ข้อ 4

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:23 หน้า : 48/87



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 170,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตอเติมกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบลเชียงกลาง บ้านสบกอน หมูที่ 
11 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 3  จุด   ประกอบด้วย  จุดที่ 1  ด้านหลัง
อาคารโต้รุง  จุดที่ 2 ด้านหลังเขียงเนื้อ  จุดที่ 3  ด้านข้างเขียง
เนื้อ  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  พ.ศ. 2563  ห้วงป 2564 หน้า 5 ข้อ 1
***คาพิกัด GPS  E 0695630   N 21333746
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งบเงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 325 สําหรับ
เป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการ
ใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
****ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564 หน้า 3 ข้อ 2
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 380,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบล
เชียงกลาง  จํานวน 19 หมูบ้านๆ 20,000 บาท  
สําหรับเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** ห้ามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนให้แก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้อปท.จัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัว
หน้าหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วง
ป 2564 หน้า  100    ข้อ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 109,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 109,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 160  ข้อ 1
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการตรวจคุณภาพน้ํา
ดิบฯ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 161  ข้อ 3
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือติดตอ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือโรคติดตอ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 163 ข้อ 4
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จาย เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการป้องกันและตอต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและตอ
ต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 163 ข้อ 1
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก จายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า รวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการรักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรักษ์ต้นไม้รักสิ่ง
แวดล้อม 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป  2564
  หน้า  160  ข้อ 2 
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้ จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการรู้ทันเอดส์กับเทศบาลตําบลเชียงกลาง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรู้ทันเอดส์
กับเทศบาลตําบลเชียงกลาง
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 163  ข้อ 5 
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยว
ข้อง
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ตั้งไว้ 25,000 บาท 
*ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 101  ข้อ 2
 **จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว้

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า 163 ข้อ 3
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ สงเสริมพัฒนา
อาชีพ 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
 หน้า108 ข้อ1
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 164  ข้อ 2
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ
 * ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 103  ข้อ 1
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กและ เยาวชน 
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 103  ข้อ 2 
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 * ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 164  ข้อ 1
 ** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงป 2564
  หน้า 104  ข้อ 3
** เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,439,510 บาท

งบบุคลากร รวม 2,313,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,313,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,087,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผู้บริหาร
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,125,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,540 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 189,090 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เบิกจายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 1,299,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 969,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้แบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว้ 768,000
 บาท เพื่อปฏิบัติงานดังนี้ 
1.) งานโยธา 
2.) งานขับรถยนต์ 
3.) งานบันทึกข้อมูล 
4.) งานตัดหญ้า 
5.) ฯลฯ 
   และกําหนดให้แบงจายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,400
บาท/คน ตั้งไว้ 201,600 บาท 
เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
-งานไฟฟ้า 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว15  ม.ค. 63 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนด

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทา อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
** ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท . 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,410 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,410 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คาบริการ
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองชาง
* ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 15,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 15,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน  คสล. ชวงโกดังนายอนุสรณ์  ปันหล้า  ถึงถนนสูพื้นที่
ทําการเกษตร  บ้านเจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 720  ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564 หน้า 7 ข้อ 11
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0697498    N  2135067
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กอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยัง  พงษ์ขัน  ถึงถนน สายนาน - ทุง
ช้าง  บ้านเจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 473,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 172 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 688 ตร.ม.) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 111
 ข้อ 22 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0697482  N- 2134443

กอสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมเกียรติ  ฝปากเพราะ  ถึงทุง
เป้าเหนือ บ้านรัชดา  หมู 15  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

จํานวน 467,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 680  ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 119 ข้อ 95
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0696338    N  2136058
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กอสร้างถนน คสล. ซอย 10  บ้านน้ําคา  หมู 1 ตําบลพญาแก้ว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 275,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400  
ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ข้อ 113 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0697881    N  2132113

กอสร้างถนน คสล. ทางไปบอน้ําแก้ว บ้านศรีอุดม  หมู 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 358,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 130 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 520 ตร.ม.) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 109 ข้อ 1
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E -0699027  N- 2134530
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กอสร้างถนน คสล. พร้อมบันไดลงสูนาทุงพูล ชวงบ้านนายชินดนัย  
การินทร์  ถึงลําห้วยพูล  บ้านพูล  หมู 3  ตําบลพญาแก้ว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 292,400 บาท

เพื่อเป็นคา
    -กอสร้างถนน คสล. กว้าง 2.30 เมตร ยาว 11.00 เมตร  
    -กอสร้างบันได กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23 เมตร 
    -วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 9
 ทอ 
    -กอสร้างทอเหลี่ยมกว้าง 1.50 เมตร  สูง 1.50
 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ข้อ 118 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564 หน้า 4
 ข้อ 118
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ  E - 0699555   N- 2133454

กอสร้างถนน คสล. สายนาทุงเปอ  ตลอดสาย  บ้านหนองแดง  หมู 
1  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 524 ตร.ม
.   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 114 ข้อ 52
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0694534    N  2136021
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กอสร้างถนน คสล. สายน้ําเป้า จากนานายมา  เวทํา  ถึงที่นานาย
จันทร์  อุนใจ  บ้านเจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 118 เมตร  (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 472 ตร.ม.) 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110
 ข้อ 11 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0697973  N- 2136173

กอสร้างถนน คสล.ข้างร้านสะดวกซื้อ  บ้านสบกอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนจํานวน 2 ชวง 
    -ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 30 ตร.ม.) 
    -ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 280 ตร.ม.)   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112
 ข้อ 33  ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E -0695710   N- 2133794
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กอสร้างถนน คสล.ข้างเหมืองซอย 7  บ้านน้ําคา  หมู 1 ตําบลพญา
แก้ว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 111,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 160  
ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ข้อ 115 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0697448    N  2131879

กอสร้างถนน คสล.จากดงวังว้าถึงสะพานลําน้ําเปอ  บ้านห้วยเลื่อน 
หมู 6  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 152,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 220.00 ตร.ม
. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 117 ข้อ 75
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0694830  N- 2137369
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กอสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอัมพรรณ  ถึงบ้าน ร.ต. วิโรจน์  ถึง
ลําน้ําเป้า  บ้านเจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 720  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 111
 ข้อ 21 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0697479    N  2135609

กอสร้างถนน คสล.ชวงนานายแก้ว อินทํา ถึงลําน้ํากอน บ้านสบกอน 
 หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 808,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 1,143  ตร.ม.   ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 10 ข้อ 40 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ
.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดเริ่มต้น E - 0696107  N- 2132822
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กอสร้างถนน คสล.ซอย 6  บ้านน้ําคา  หมู 1 ตําบลพญาแก้ว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 316,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 460.00
 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ข้อ 111 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0697228    N  2132582

กอสร้างถนน คสล.สายหนองโค้ง  บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 319,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 450  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 10 ข้อ 41 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ
.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0695599    N  2133165
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กอสร้างถนนคสล.บอขยะหมูบ้านถึงถนนพระธาตุดอยแก้ว-นาหนุน  
บ้านป่าแดง  หมู 8  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 118 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 117
 ข้อ 80  , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E -0695385   N- 2136956

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิวถนนคอนกรีต  ถนนสายหลัก
บ้านดอนสบเปอตลอดสาย  บ้านดอนสบเปอ  หมู 7  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 292,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิวถนน
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 183 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04
 เมตร  
(หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรไมน้อยกวา 915.00 ตร.ม.)  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 117 ข้อ 77
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0694435   N- 2137279
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กอสร้างรางระบายน้ํา ชวงบ้านนายสมบูรณ์   อินทําถึงบ้านนางละ
มัย  เวทํา  บ้านสบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบมีฝาปด  ขนาด
กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 68
 เมตร 
    -วางทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง  0.30
 เมตร จํานวน 10 ทอน 
    -บอพัก จํานวน 1 บอ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 145
 ข้อ 19 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0696641   N- 2133958

กอสร้างรางระบายน้ําชวงบ้านนางจารี ฝปากเพราะถึงบ้านนายชวน 
ซ้อนพุฒิ  บ้านรัชดา  หมู 15  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

จํานวน 483,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบมีฝาปด   ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
    -วางทอระบายน้ํา เส้นผาศูนย์กลาง  0.30 เมตร จํานวน 14
 ทอน 
    -บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 5 บอ  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 152 ข้อ 84
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0695939 N- 2136144
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กอสร้างรางระบายน้ําชวงสามแยกบ้านนายสัมพันธ์  ซอเสียง  ถึง
ลําห้วยข้างที่วาการอําเภอเชียงกลาง  บ้านสบกอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 90.00 เมตร  พร้อมฝา
ปด  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 145 ข้อ 25
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E -0695882    N- 2134218

กอสร้างลําเหมือง คสล. บริเวณที่นานายอินเขียน  ถึงนานายสนิท  
จักรอะโน  บ้านศรีอุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 118 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 124 ข้อ 6
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0699499  N- 2134433
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กอสร้างลําเหมือง คสล. สายนาตีนดอย  นาทุงเปอ  บ้านหนองแดง  
หมู 1  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 489,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 187 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 132 ข้อ 78
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0694590 N- 2136496

กอสร้างลําเหมือง คสล. สายนาทุงเหลาตลอดสาย  บ้านเชียงโคม  
หมู 2  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 406,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 130 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 125 ข้อ 18
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0698574  N- 2133950
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กอสร้างลําเหมือง คสล. เหมืองดอนครูบา จากถนนสายนาน-ทุงช้าง
ถึงนานายธวัช  แสงรัตน์  บ้านเจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 427,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล.จํานวน 2 จุด 
    -จุดที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 70.00 เมตร คาพิกัด GPS จุดดําเนิน
การ E 0697400 
N 2133703  
    -จุดที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 162.00 เมตร 
คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E 0697317  
N 2133798  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 126 ข้อ 19

กอสร้างลําเหมือง คสล.ดอนต้นไฮ จากนานางพิน  ปันหล้า  ถึงนา
นายประดิษฐ์  ละมอม บ้านเจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 295,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 126 ข้อ 20
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E 0698161 N 2134436
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กอสร้างลําเหมือง คสล.นาป่าบง  บ้านศรีอุดม  หมู 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 454,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. จํานวน 2 จุด
    -จุดที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรหนา 0.12
 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  คาพิกัด GPS จุดดําเนิน
การ  E 0699573 
N 2134668 
    -จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10
 เมตร  ยาว 200.00 เมตร คาพิกัด GPS จุดดําเนิน
การ E 0699568 
N 2134654 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 124 ข้อ 8

กอสร้างลําเหมือง คสล.รูปตัว U สายนาริมป่า  บ้านคันนา หมู 2 
ตําบลพญาแก้ว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมืองคสล. รูปตัว U
 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 83 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 135 ข้อ 102
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0698596  N- 2133266
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กอสร้างลําเหมือง คสล.ลําเหมืองกลาง  พร้อมกอสร้างอุโมงค์ลอด
เหลี่ยม พร้อมเรียงกลองเกเบี้ยนลําห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว  หมู 9  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 740,000 บาท

เพื่อเป็นคา
-กอสร้างลําเหมือง คสล. 
ยาวรวม 40 เมตร 
-กอสร้างอุโมงค์น้ําลอดลําน้ําห้วยงิ้ว ขนาดกว้าง 1.20
 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 12.50 เมตร 
-เรียงกลองเกเบี้ยน ยาวรวม 70 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137
 ข้อ 126 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ข้อ 126
 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0699727  N- 2134109

กอสร้างลําเหมือง คสล.สายนาแพะ ชวงนานายปฐมภพ-นานายคํา 
บ้านเจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 34 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E 0697267 N 2134488 
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กอสร้างลําเหมือง คสล.หนองโค้งลงน้ํานาน  บ้านสบกอน  หมู 13  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 296,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง คสล. ปากกว้าง 1.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 52.00 เมตร 
    -ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564 หน้า16 ข้อ 87
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E 0695181 N 2133009

กอสร้างลําเหมืองเก้ามวงจากที่นานายสวาท  วรกมลธรรมถึงถนน
สายนาน-ทุงช้าง  บ้านเจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 106 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127
 ข้อ 29 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0697924 N- 2136173
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กอสร้างลําเหมืองชวงนานางสมัย  สิทธิการถึงนานายพล  อินทํา  
บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง  ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 161.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131
  ข้อ 70 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดเริ่มต้น E - 0697200   N- 2133658

กอสร้างลําเหมืองซอย 7  บ้านน้ําคา  หมู 1 ตําบลพญาแก้ว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 549,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 210 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 135
 ข้อ 106 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E -0697350  N- 2131916
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กอสร้างลําเหมืองดอนเหมืองใหญ  ชวงนานายแตง  อินทํา  ถึงวัด
หาง ( ดอนครูบา ) บ้านสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 629,800 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 130 ข้อ 62
***คาพิกัด GPS  จุดเริ่มต้น E - 0697200   N- 2133658

กอสร้างลําเหมืองไส้ไกชวงนานายสนอง  จิตตรง  ถึงนานายพินิจ  
จิตตรง  เส้นใต้วัดจอมราษฎร์  บ้านวังว้า  หมู 5  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างลําเหมือง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 133
 ข้อ 88 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0695451  N- 2137474

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:39:24 หน้า : 79/87



ขยายไหลทาง 2 ข้าง ชวงข้างร้านแสงทองวัสดุกอสร้างถึงแยกหน้า
โครงการฯ  บ้านสบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

จํานวน 369,000 บาท

เพื่อเป็นคาขยายไหลทาง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.60-1.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว คสล.ไมน้อยกวา 476.00 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 111 ข้อ 25
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0695719   N- 2133367 

ขยายไหลทาง 2 ข้าง ชวงบ้านนางสร้อยคํา อินทําไปถึงหน้าโรงฆา
สัตว์  บ้านสบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาขยายไหลทาง 2 ข้าง  ขนาดกว้าง 0.50-1.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว คสล.ไมน้อยกวา 322.00 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 111
 ข้อ 26 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0696641   N- 2133958
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ขยายไหลทางชวงบ้านนายสงวน  อินทํา - นายวิทยา  จิณะแสน  
บ้านสบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

จํานวน 164,000 บาท

เพื่อเป็นคาขยายไหลทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 210.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 210 
ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 111 ข้อ 28
***คาพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E  0696227    N  2137767

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ซอย 4  บ้านรัชดา  หมู 11  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 541,800 บาท

เพื่อเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตให้เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 418 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร 
(หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรไมน้อยกวา 1672.00 ตร.ม.)  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 118 ข้อ 87
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0695575   N- 2136118
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ปรับภูมิทัศน์รอบสระประจําหมูบ้าน บ้านรัชดา  หมู 15  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาเททางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70
 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 175.00 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 140 ข้อ 24
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0696026  N- 2136038

ป้องกันตลิ่งพังลําน้ําล้อม  บ้านนาหนุน  หมู2   ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 262,000 บาท

เพื่อเป็นคาเรียงกลองหิน  ความยาวข้างละ 60 เมตร ยาวรวม 2
 ข้าง 120 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 139 ข้อ 15
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0696207  N- 2137637

เรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต  ขอดเตชะถึงนานายธนพล  
ขอดเตชะ  บ้านงิ้ว  หมู 9  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อเป็นคาเรียงกลองหินเกเบี้ยน  ความยาว
ข้างละ 63.00 เมตร รวมยาว 2 ข้าง 126.00 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป 2564
 หน้า 138 ข้อ 8
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ  E - 0699849  N- 2134112
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เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมูบ้าน  บ้านสันทนา  หมู 
4  ตําบลเปอ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

จํานวน 152,000 บาท

เพื่อเป็นคาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 117 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว
จราจรไมน้อยกวา 468.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116
 ข้อ 72 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงป 2564 หน้า 4
 ข้อ 72
***คาพิกัด GPS  จุดดําเนินการ E - 0695734  N- 2138120

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 26,342,640 บาท

งบกลาง รวม 26,342,640 บาท
งบกลาง รวม 26,342,640 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.)สาขาเชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นคาลง
ทุน เลขที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
  งวดที่ 8 (จากทั้งหมด 10 งวด)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.)สาขาเชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นคาลง
ทุน เลขที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
  งวดที่ 8 (จากทั้งหมด 10 งวด)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 179,330 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างสําหรับ
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างและเงินเพิ่มคาครองชีพที่
จายให้แกพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเชียงกลาง 
* กรณีพนักงานจ้างตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีความจํา
เป็นต้องเบิกจายกอนได้รับการจัดสรรให้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
**เบิกจายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, หนังสือสํานักงาน
ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,180 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป  ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป ( คาจ้างของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ทั้งป = 3,586,560 x 0.2% = 7,173.12 )
*ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172
 ลว.24 ธ.ค.61  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
กําหนด
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,830,800 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงป 2564
 หน้า  165   ข้อ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,016,000 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงป 2564
 หน้า  165  ข้อ 1
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงป 2564
 หน้า  165  ข้อ 3

สํารองจาย จํานวน 534,930 บาท

เพื่อเป็นรายจายกรณีที่มีความจําเป็นตามความเหมาะสม สําหรับ
การอนุมัติให้เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี
* เบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 72,300 บาท

คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ป 2562 รายรับจริง (ไมรวมเงินกู้ จายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ) จํานวน  43,291,948.48 บาท 
คํานวณแล้วเป็นเงินบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย ปงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 72,297.55 บาท 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 218,140 บาท

  เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เทศบาลตั้งสมทบไมน้อยกวาร้อยละ 50 (กรณีรายได้ของ อปท
. ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ล้านบาท) ของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ( จํานวน
ประชากรที่ใช้ในการสมทบงบประมาณ พ.ศ. 2564 = 9,695
 คน )
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 , ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกําหนด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 849,960 บาท

  คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งตั้งประมาณการรายรับไว้ 
(ไมรวมรายได้จากพันธบัตร, เงินกู้, เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุนฯ)  จํานวน 42,497,600 บาท คิดเป็นเงิน 849,952 บาท
* โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลว. 29 ต.ค. 61 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว. 26 ก.ค. 61 และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจําที่ออก
จากงาน และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน จํานวน 2 ราย  ดัง
นี้
1.) นางธนพร  เครือสาร  
2.) นายสมพุฒิ  ฝปากเพราะ  
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หนวยบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 150,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 400,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

72,300

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

218,140

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 84,000

คาชําระหนี้เงินตน 1,000,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

179,330

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 17,830,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,180

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

849,960

สํารองจาย 534,930

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,016,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 150,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 400,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

72,300

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

218,140

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 84,000

คาชําระหนี้เงินตน 1,000,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

179,330

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 17,830,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,180

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

849,960

สํารองจาย 534,930

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,016,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 166,680 274,560 1,505,880 1,377,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

12,000 24,000 64,600

เงินเดือนพนักงาน 2,087,280 1,858,140 3,850,020 8,352,660

เงินวิทยฐานะ 294,000

คาจางลูกจางประจํา 282,300 295,800

เงินประจําตําแหนง 60,000 85,200 60,000 342,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,450 34,450 4,800 113,800

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือบุตร 6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,324,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

100,600

เงินเดือนพนักงาน 16,148,100

เงินวิทยฐานะ 294,000

คาจางลูกจางประจํา 578,100

เงินประจําตําแหนง 547,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 184,500

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือบุตร 6,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

189,090 209,980 450,320 1,297,020

คาเชาบาน 90,000 48,000 60,000 363,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 92,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

969,600 864,000 288,000 2,304,000

คาจางเหมาบริการ
สําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,146,410

คาเชาบาน 561,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

102,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

4,425,600

คาจางเหมาบริการ
สําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์

20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

60,000 20,000 20,000 280,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชา
พื้นที่ตางๆ

700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

80,000

- โครงการสงเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

80,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 40,000 40,000 250,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์

20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

380,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชา
พื้นที่ตางๆ

700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

80,000

- โครงการสงเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

80,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

370,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแกไขปัญหา
ขยะ

10,000

โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค

2,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือติดตอ

60,000

โครงการป้องกันและตอ
ตานยาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ

2,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

10,000

โครงการรักษ์ตนไม รัก
สิ่งแวดลอม

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแกไขปัญหา
ขยะ

10,000

โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค

2,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือติดตอ

60,000

โครงการป้องกันและตอ
ตานยาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ

2,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

10,000

โครงการรักษ์ตนไม รัก
สิ่งแวดลอม

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรูทันเอดส์กับ
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง

3,000

โครงการวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล

20,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

150,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพ

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

965,580
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรูทันเอดส์กับ
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง

3,000

โครงการวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล

20,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

150,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพ

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

965,580

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 12/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัติติย
ราชนารี

25,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

4,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

450,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 80,000 100,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 20,000 2,000 22,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 25,000 30,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัติติย
ราชนารี

25,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

4,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

450,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 590,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 64,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 260,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 14/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000 6,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 350,000 10,000 290,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 30,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,151,900

วัสดุการเกษตร 20,000 5,000

วัสดุกอสราง 100,000 3,000 2,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุสํานักงาน 35,000 20,000 30,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,410 26,970 127,600

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,000 20,000 70,000

คาไฟฟ้า 90,000 20,000 70,000 300,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 126,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 730,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,151,900

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุกอสราง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุสํานักงาน 265,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

169,980

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 97,000

คาไฟฟ้า 480,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  
ขนาด 1  ตัน    จํานวน  
1  คัน

560,000 1,680,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน  คสล. 
ชวงโกดังนายอนุสรณ์  
ปันหลา  ถึงถนนสูพื้นที่
ทําการเกษตร  บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

495,000

กอสรางถนน คสล. จาก
บานนายยัง  พงษ์ขัน  
ถึงถนน สายนาน - ทุง
ชาง  บานเจดีย์  หมู 10 
 ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

473,000

กอสรางถนน คสล. จาก
หนาบานนายสมเกียรติ  
ฝีปากเพราะ  ถึงทุงเป้า
เหนือ บานรัชดา  หมู 
15  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

467,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  
ขนาด 1  ตัน    จํานวน  
1  คัน

2,240,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน  คสล. 
ชวงโกดังนายอนุสรณ์  
ปันหลา  ถึงถนนสูพื้นที่
ทําการเกษตร  บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

495,000

กอสรางถนน คสล. จาก
บานนายยัง  พงษ์ขัน  
ถึงถนน สายนาน - ทุง
ชาง  บานเจดีย์  หมู 10 
 ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

473,000

กอสรางถนน คสล. จาก
หนาบานนายสมเกียรติ  
ฝีปากเพราะ  ถึงทุงเป้า
เหนือ บานรัชดา  หมู 
15  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

467,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. ซอย 
10  บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

275,000

กอสรางถนน คสล. ทาง
ไปบอน้ําแกว บานศรี
อุดม  หมู 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

358,000

กอสรางถนน คสล. 
พรอมบันไดลงสูนาทุงพู
ล ชวงบานนายชินดนัย  
การินทร์  ถึงลําหวยพูล  
บานพูล  หมู 3  ตําบล
พญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

292,400

กอสรางถนน คสล. สาย
นาทุงเปอ  ตลอดสาย  
บานหนองแดง  หมู 1  
ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. ซอย 
10  บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

275,000

กอสรางถนน คสล. ทาง
ไปบอน้ําแกว บานศรี
อุดม  หมู 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

358,000

กอสรางถนน คสล. 
พรอมบันไดลงสูนาทุงพู
ล ชวงบานนายชินดนัย  
การินทร์  ถึงลําหวยพูล  
บานพูล  หมู 3  ตําบล
พญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

292,400

กอสรางถนน คสล. สาย
นาทุงเปอ  ตลอดสาย  
บานหนองแดง  หมู 1  
ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
น้ําเป้า จากนานายมา  
เวทํา  ถึงที่นานายจันทร์ 
 อุนใจ  บานเจดีย์  หมู 
3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

325,000

กอสรางถนน คสล.ขาง
รานสะดวกซื้อ  บานสบ
กอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

214,000

กอสรางถนน คสล.ขาง
เหมืองซอย 7  บานน้ํา
คา  หมู 1 ตําบลพญา
แกว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

111,000

กอสรางถนน คสล.จาก
ดงวังวาถึงสะพานลําน้ํา
เปอ  บานหวยเลื่อน หมู 
6  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

152,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. สาย
น้ําเป้า จากนานายมา  
เวทํา  ถึงที่นานายจันทร์ 
 อุนใจ  บานเจดีย์  หมู 
3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

325,000

กอสรางถนน คสล.ขาง
รานสะดวกซื้อ  บานสบ
กอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

214,000

กอสรางถนน คสล.ขาง
เหมืองซอย 7  บานน้ํา
คา  หมู 1 ตําบลพญา
แกว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

111,000

กอสรางถนน คสล.จาก
ดงวังวาถึงสะพานลําน้ํา
เปอ  บานหวยเลื่อน หมู 
6  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

152,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 22/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล.จาก
บานนางอัมพรรณ  ถึง
บาน ร.ต. วิโรจน์  ถึงลํา
น้ําเป้า  บานเจดีย์  หมู 
10  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

495,000

กอสรางถนน คสล.ชวง
นานายแกว อินทํา ถึง
ลําน้ํากอน บานสบกอน  
หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

808,000

กอสรางถนน คสล.ซอย 
6  บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

316,000

กอสรางถนน คสล.สาย
หนองโคง  บานสบกอน 
 หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

319,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 23/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล.จาก
บานนางอัมพรรณ  ถึง
บาน ร.ต. วิโรจน์  ถึงลํา
น้ําเป้า  บานเจดีย์  หมู 
10  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

495,000

กอสรางถนน คสล.ชวง
นานายแกว อินทํา ถึง
ลําน้ํากอน บานสบกอน  
หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

808,000

กอสรางถนน คสล.ซอย 
6  บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

316,000

กอสรางถนน คสล.สาย
หนองโคง  บานสบกอน 
 หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

319,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 24/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคสล.บอ
ขยะหมูบานถึงถนนพระ
ธาตุดอยแกว-นาหนุน  
บานป่าแดง  หมู 8  
ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

325,000

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลติกส์ทับผิวถนน
คอนกรีต  ถนนสายหลัก
บานดอนสบเปอตลอด
สาย  บานดอนสบเปอ  
หมู 7  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

292,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
ชวงบานนายสมบูรณ์   
อินทําถึงบานนางละมัย  
เวทํา  บานสบกอน  หมู 
5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

160,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 25/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคสล.บอ
ขยะหมูบานถึงถนนพระ
ธาตุดอยแกว-นาหนุน  
บานป่าแดง  หมู 8  
ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

325,000

กอสรางถนนลาดยางแอ
สฟัลติกส์ทับผิวถนน
คอนกรีต  ถนนสายหลัก
บานดอนสบเปอตลอด
สาย  บานดอนสบเปอ  
หมู 7  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

292,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
ชวงบานนายสมบูรณ์   
อินทําถึงบานนางละมัย  
เวทํา  บานสบกอน  หมู 
5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

160,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 26/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางรางระบายน้ํา
ชวงบานนางจารี ฝีปาก
เพราะถึงบานนายชวน 
ซอนพุฒิ  บานรัชดา  
หมู 15  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

483,000

กอสรางรางระบายน้ํา
ชวงสามแยกบานนาย
สัมพันธ์  ซอเสียง  ถึง
ลําหวยขางที่วาการ
อําเภอเชียงกลาง  บาน
สบกอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

180,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
บริเวณที่นานายอิน
เขียน  ถึงนานายสนิท  
จักรอะโน  บานศรีอุดม  
หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

160,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 27/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางรางระบายน้ํา
ชวงบานนางจารี ฝีปาก
เพราะถึงบานนายชวน 
ซอนพุฒิ  บานรัชดา  
หมู 15  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

483,000

กอสรางรางระบายน้ํา
ชวงสามแยกบานนาย
สัมพันธ์  ซอเสียง  ถึง
ลําหวยขางที่วาการ
อําเภอเชียงกลาง  บาน
สบกอน  หมู 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

180,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
บริเวณที่นานายอิน
เขียน  ถึงนานายสนิท  
จักรอะโน  บานศรีอุดม  
หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

160,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 28/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล. 
สายนาตีนดอย  นาทุง
เปอ  บานหนองแดง  
หมู 1  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

489,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
สายนาทุงเหลาตลอด
สาย  บานเชียงโคม  หมู 
2  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

406,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
เหมืองดอนครูบา จาก
ถนนสายนาน-ทุงชางถึง
นานายธวัช  แสงรัตน์  
บานเจดีย์  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

427,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 29/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล. 
สายนาตีนดอย  นาทุง
เปอ  บานหนองแดง  
หมู 1  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

489,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
สายนาทุงเหลาตลอด
สาย  บานเชียงโคม  หมู 
2  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

406,000

กอสรางลําเหมือง คสล. 
เหมืองดอนครูบา จาก
ถนนสายนาน-ทุงชางถึง
นานายธวัช  แสงรัตน์  
บานเจดีย์  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

427,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 30/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล
.ดอนตนไฮ จากนานาง
พิน  ปันหลา  ถึงนานาย
ประดิษฐ์  ละมอม บาน
เจดีย์  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

295,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.นาป่าบง  บานศรีอุดม  
หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

454,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.รูปตัว U สายนาริมป่า  
บานคันนา หมู 2 ตําบล
พญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

498,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.ลําเหมืองกลาง  พรอม
กอสรางอุโมงค์ลอด
เหลี่ยม พรอมเรียงกลอง
เกเบี้ยนลําหวยงิ้ว บาน
งิ้ว  หมู 9  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

740,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 31/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล
.ดอนตนไฮ จากนานาง
พิน  ปันหลา  ถึงนานาย
ประดิษฐ์  ละมอม บาน
เจดีย์  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

295,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.นาป่าบง  บานศรีอุดม  
หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

454,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.รูปตัว U สายนาริมป่า  
บานคันนา หมู 2 ตําบล
พญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

498,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.ลําเหมืองกลาง  พรอม
กอสรางอุโมงค์ลอด
เหลี่ยม พรอมเรียงกลอง
เกเบี้ยนลําหวยงิ้ว บาน
งิ้ว  หมู 9  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

740,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 32/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล
.สายนาแพะ ชวงนานาย
ปฐมภพ-นานายคํา บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

497,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.หนองโคงลงน้ํานาน  
บานสบกอน  หมู 13  
ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

296,000

กอสรางลําเหมืองเกา
มวงจากที่นานายสวาท  
วรกมลธรรมถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง  บานเจดีย์  
หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

196,000

กอสรางลําเหมืองชวงนา
นางสมัย  สิทธิการถึงนา
นายพล  อินทํา  บาน
สบกอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

218,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563  08:40:24 หนา : 33/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง คสล
.สายนาแพะ ชวงนานาย
ปฐมภพ-นานายคํา บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

497,000

กอสรางลําเหมือง คสล
.หนองโคงลงน้ํานาน  
บานสบกอน  หมู 13  
ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

296,000

กอสรางลําเหมืองเกา
มวงจากที่นานายสวาท  
วรกมลธรรมถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง  บานเจดีย์  
หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

196,000

กอสรางลําเหมืองชวงนา
นางสมัย  สิทธิการถึงนา
นายพล  อินทํา  บาน
สบกอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

218,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมืองซอย 7 
 บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

549,000

กอสรางลําเหมืองดอน
เหมืองใหญ  ชวงนานาย
แตง  อินทํา  ถึงวัดหาง 
( ดอนครูบา ) บานสบ
กอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

629,800

กอสรางลําเหมืองไสไก
ชวงนานายสนอง  
จิตตรง  ถึงนานายพินิจ  
จิตตรง  เสนใตวัดจอม
ราษฎร์  บานวังวา  หมู 
5  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

136,000

ขยายไหลทาง 2 ขาง 
ชวงขางรานแสงทอง
วัสดุกอสรางถึงแยกหนา
โครงการฯ  บานสบกอ
น  หมู 5  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

369,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมืองซอย 7 
 บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

549,000

กอสรางลําเหมืองดอน
เหมืองใหญ  ชวงนานาย
แตง  อินทํา  ถึงวัดหาง 
( ดอนครูบา ) บานสบ
กอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

629,800

กอสรางลําเหมืองไสไก
ชวงนานายสนอง  
จิตตรง  ถึงนานายพินิจ  
จิตตรง  เสนใตวัดจอม
ราษฎร์  บานวังวา  หมู 
5  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

136,000

ขยายไหลทาง 2 ขาง 
ชวงขางรานแสงทอง
วัสดุกอสรางถึงแยกหนา
โครงการฯ  บานสบกอ
น  หมู 5  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

369,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายไหลทาง 2 ขาง 
ชวงบานนางสรอยคํา 
อินทําไปถึงหนาโรงฆา
สัตว์  บานสบกอน  หมู 
5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

250,000

ขยายไหลทางชวงบาน
นายสงวน  อินทํา - 
นายวิทยา  จิณะแสน  
บานสบกอน  หมู 5  
ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

164,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ภายในหมูบานใหเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ซอย 4  บานรัชดา  
หมู 11  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

541,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขยายไหลทาง 2 ขาง 
ชวงบานนางสรอยคํา 
อินทําไปถึงหนาโรงฆา
สัตว์  บานสบกอน  หมู 
5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

250,000

ขยายไหลทางชวงบาน
นายสงวน  อินทํา - 
นายวิทยา  จิณะแสน  
บานสบกอน  หมู 5  
ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

164,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ภายในหมูบานใหเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ซอย 4  บานรัชดา  
หมู 11  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

541,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับภูมิทัศน์รอบสระ
ประจําหมูบาน บานรัช
ดา  หมู 15  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

150,000

ป้องกันตลิ่งพังลําน้ํา
ลอม  บานนาหนุน  
หมู2   ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

262,000

เรียงหินกลองเกเบี้ย
นชวงนานายธนวัต  
ขอดเตชะถึงนานายธนพ
ล  ขอดเตชะ  บานงิ้ว  
หมู 9  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

420,000

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนภายในหมู
บาน  บานสันทนา  หมู 
4  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

152,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บานพัก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับภูมิทัศน์รอบสระ
ประจําหมูบาน บานรัช
ดา  หมู 15  ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

150,000

ป้องกันตลิ่งพังลําน้ํา
ลอม  บานนาหนุน  
หมู2   ตําบลเปอ  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

262,000

เรียงหินกลองเกเบี้ย
นชวงนานายธนวัต  
ขอดเตชะถึงนานายธนพ
ล  ขอดเตชะ  บานงิ้ว  
หมู 9  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

420,000

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนภายในหมู
บาน  บานสันทนา  หมู 
4  ตําบลเปอ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

152,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บานพัก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ตอเติมกันสาดตลาดสด
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง บานสบกอน 
หมูที่ 11 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

170,000

ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์ในวัดคันนา

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่ง
กอสราง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

380,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

15,000

โครงการแขงขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

75,000

โครงการงานรัฐพิธี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ตอเติมกันสาดตลาดสด
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง บานสบกอน 
หมูที่ 11 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

170,000

ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์ในวัดคันนา

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่ง
กอสราง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

380,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

15,000

โครงการแขงขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

75,000

โครงการงานรัฐพิธี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจใหคนนาน

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  นักเรียน

39,000

โครงการอาหารกลางวัน 3,952,000

รวม 26,342,640 19,639,510 690,000 40,000 6,339,830 14,461,470 20,000 21,466,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจใหคนนาน

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  นักเรียน

39,000

โครงการอาหารกลางวัน 3,952,000

รวม 89,000,000
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