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ค ำน ำ 

 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  จัดท าขึ้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  ข้อ 12  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   ซึ่งระบุให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ

โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  สว่นภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงานอื่นๆที่ตอ้งด าเนินการในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

ดังนัน้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทยก าหนด  เทศบาลต าบลเชียงกลางจึงมีความจ าเป็น

ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขึน้  เพื่อใช้เป็นระโยชน์ใหก้ับหนว่ยงานภายใน ( ส านักฯ/กอง ) ถือปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา

ที่ก าหนด  และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ให้กับผู้บริหาร

เทศบาลต าบลเชียงกลางได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   
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ส่วนที่ 1 
 

1.)  บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ “แผนพัฒนา ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสันทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูบ่้านหรอืแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับ

ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และ  “  โครงการ

พัฒนา ”  หมายความว่า  โครงการทีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตาม

วิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ก าหนดให้  แก้ไขค าว่า “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ”  และ

แก้ไขค าว่า “ แผนพัฒนา ” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ”  ข้อ 4 “ โครงการ ”  หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม

สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 
    

ส าหรับแผนการด าเนนิงาน ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  , เพิ่มเติมฉบับ

ที่ 2  พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  นั้น  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แตเ่ป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพืน้ที่ที่ด าเนินการ 
 



 

   เพื่อให้การพัฒนาหมูบ่้าน  และต าบลในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  และให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 , เพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

   ดังนัน้เทศบาลต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงกลาง ประจ าปี 

2563  ขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินการมีจุดมุง่หมายเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมกีารประสานและบูรณาการ

ท างานกับหนว่ยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน จะมีทีม่าจาก 

   1.)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (  รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  ) 

   2.)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี) 

3.)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนว่ยราชการ ส่วนกลาง สว่นภูมิภาค หรอืหนว่ยงานอื่นๆที่ด าเนินการในพืน้ที่ของ อปท. โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหนว่ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4.) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานใน

พืน้ที่ 

 

 

 

 

 



 

 

3.) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 , 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มีขัน้ตอนในการด าเนนิงานสรุปได้ดังนี้ 

1. ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ

ส่วนกลาง   ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการในพืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แล้วจัดท ารา่งแผนการ

ด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. )  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนนิงาน ทั้งนี้ให้ปิด

ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้

อย่างนอ้ยสามสิบวัน 
 

 4.)  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   

แผนการด าเนินงานเป็นแผนงานเพื่อให้ทราบถึง โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะน าไปใช้เป็น

เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการด าเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



           สว่นท่ี 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบรหิารจัดการ

   1.1 พัฒนาประสทิธภิาพการบริหารและการบริการอย่างเปน็ธรรม 52 40.31 4,293,900.00      7.95

 (ผ.บริหารงานทั่วไป,การศาสนาวัฒนธรรมและนทันาการ,สาธารณสขุฯ,การศกึษา,อุตสาหกรรมและการโยธา)

   1.2 สง่เสริมการมสีว่นร่วมระหวา่งเทศบาล กบั 7 5.43 4,481,000.00      8.30

หนว่ยงานอื่นๆ ( ผ.บริหารงานทัว่ไป,สาธารณสุขฯ,การศึกษา )

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

   2.1 สง่เสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 1 0.78 40,000.00           0.07

 ( ผ.การศกึษา )

   2.2 สง่เสริมการคา้  การบริการ  และการทอ่งเที่ยว 1 0.78 10,000.00           0.02

( ผ.บริหารงานทั่วไป )

   2.3  สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ และระบบจราจรขนสง่ใหม้ปีระสทิธิภาพ 51 39.53 20,490,200.00    37.94

อย่างคุ้มคา่ ( ผ.บริหารงานทั่วไป,การศกึษา,สาธารณสขุ,อุตสาหกรรมและการโยธา )

รวม 112 86.82 29,315,100.00   54.29

ส านักปลัดฯ,กองการศกึษา,กอง

สาธารณสุขฯ,กองชา่ง

ส านักปลัดฯ

บญัชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดน่าน

ส านักปลัดฯ.กองวชิาการฯ,กองคลัง

,กองการศกึษา,กองสาธารณสุขฯ

กองชา่ง

ส านักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ,

กองการศกึษา

กองการศกึษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

 3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

   3.1 ลดปริมาณและควบคุมมลพษิของดนิ น  า อากาศ 3 2.33 37,000.00           0.07

ปา่ไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม ( ผ.สาธารณสุข )

   3.2 อนุรักษห์รือฟืน้ฟูดนิ น  า อากาศ ปา่ไม ้ และ 1 0.78 3,000.00             0.01

สิ่งแวดลอ้ม ( ผ.สาธารณสุข )

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

   4.1 สนับสนุนหรือสง่เสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน 3 2.33 22,930,800.00   42.46

และการพัฒนาสวัสดกิารสังคมแกชุ่มชน (ผ. งบกลาง)

   4.2  สง่เสริมกระบวนการทางการศกึษา

( ผ.การศกึษา ) 2 1.55 1,115,580.00     2.07

   4.3  อนุรักษแ์ละปลูกฝังคา่นยิมเกี่ยวกบัศลิป

วัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม  และ 1 0.78 450,000.00         0.83

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น ( ผ.การศาสนาวัฒนธรรมฯ )

    4.4 สง่เสริมหรือสนับสนุนกจิกรรมดา้นสุขภาพ  และ 5 3.88 129,000.00         0.24

ดา้นการกฬีา ( ผ.การศาสนาวัฒนธรรมฯ,สาธารณสุขฯ )

รวม 15 11.63 24,665,380.00   45.68

กองการศกึษา

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองการศกึษา

กองการศกึษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองการศกึษา,กองสาธารณสุขฯ



ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

 5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงและความสงบ

เรยีบร้อย

   5.1 สง่เสริมความรู้ความเขา้ใจในการปอ้งกนั 2 1.55 20,000.00           0.04

และรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ

โดยประชาชนมสีว่นร่วม ( ผ.การรักษาความสงบภายใน )

รวม 2 1.55 20,000.00           0.04

รวมท้ังสิ้น 129 100.00 54,000,480.00   100.00

ชื่อหน่วยงาน จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอ าเภอเชยีงกลาง 2 40.00 40,000.00        100.00 กศน.อ าเภอเชยีงกลาง

ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอเชียงกลาง 3 60.00  -  - ปศุสัตวอ์ าเภอเชยีงกลาง

รวมท้ังสิ้น 5 100.00 40,000.00       100.00

บญัชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานอืน่

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส านักปลัดฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร

       1.1 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารและการบริการอย่างเป็นธรรม

            (1) สร้างความพงึพอใจในการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการฝึกอบรมสมัมนา

หรือศกึษาดงูานเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศกึษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพบคุลากร *ปรากฎใน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 หว้งปี

 2564 หนา้ 99 ขอ้ 2

20,000.00         

สนง.ทต.เชยีง

กลาง , อ าเภอ

เชยีงกลางและ

จังหวดันา่น

ส านักปลัดฯ

2
โครงการวันทอ้งถิ่นไทยและ

วันเทศบาล

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการวันทอ้งถิน่ไทยและวันเทศบาล *

ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 หว้งป ี2564 หนา้ 99 ขอ้ 1

20,000.00         สนง.ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 2 40,000.00         

แบบ ผด.02

      บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

      แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

       เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดน่าน

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564)

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้สงูอายุ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอายุ

 * ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564  หนา้ 

103  ขอ้ 1

80,000.00        
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
กองการศึกษา

2
โครงการสง่เสริมพัฒนาเดก็

และเยาวชน

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการสง่เสริมพัฒนาเดก็และ เยาวชน 

* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564  หนา้ 

103  ขอ้ 2 

80,000.00        
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
กองการศึกษา

ล าดับที่
พ.ศ. 2564

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



3

โครงการอบรมและศกึษาดู

งานเพื่อพัฒนาศกัยภาพ

ผู้สงูอายุ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พัฒนา

ศกัยภาพผู้สงูอายุ

* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564  หนา้ 

104  ขอ้ 3

** เบิกจา่ยไดต้ามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขัน

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.

2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจุบันหรือ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่

ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจุบันหรือหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่

เกีย่วขอ้ง 

20,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
กองการศึกษา

รวม 3 180,000.00      



        ( 2 ) ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้กบัชุมชน

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

กจิกรรมจดัท าเอกสาร

เผยแพร่ประชาสมัพันธผ์ล

การด าเนนิงาน   ( รายงาน

กจิการประจ าป ี)

เพือ่จัดท าเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
35,000.00        

20 หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลต าบลเชยีง

กลางและหนว่ยงาน

ราชการในอ าเภอ

เชยีงกลาง ฯลฯ

กองวชิาการฯ

2

กจิกรรมจดัท าเอกสาร

เผยแพร่ประชาสมัพันธผ์ล

การด าเนนิงาน   ( ปฏทินิ

แผนการด าเนนิงาน )

เพือ่จัดท าเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
100,000.00      

20 หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลต าบลเชยีง

กลางและหนว่ยงาน

ราชการในอ าเภอ

เชยีงกลาง ฯลฯ

กองวชิาการฯ

รวม 2 135,000.00      

( 3 ) เพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารและการบริการโดยใช้เคร่ืองมอืวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 70,000.00        ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

2 วัสดไุฟฟาูและวิทยุ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุไฟฟาูและวทิยุ 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



3 วัสดงุานบา้นงานครัว
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุงานบา้นงาน

ครัว
25,000.00        ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

4 วัสดกุอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุกอ่สร้าง 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

5 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
20,000.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

6 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
270,000.00      ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

7 วัสดกุารเกษตร เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเกษตร 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

8 วัสดเุคร่ืองแตง่กาย เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเคร่ืองแตง่กาย 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

9 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

10 วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเคร่ืองดับเพลงิ 20,000.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 10 465,000.00      



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 50,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

2 วัสดไุฟฟาูและวิทยุ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุไฟฟาูและวทิยุ 1,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

3 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
1,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

4 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
10,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

5 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่
2,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

6 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

รวม 6 134,000.00      

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 60,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองคลัง

2 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
1,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองคลัง

3 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
10,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองคลัง

4 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองคลัง

รวม 4 131,000.00      

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 30,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

2 วัสดงุานบา้นงานครัว
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุงานบา้นงาน

ครัว
30,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

3
คา่อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 7 โรง

เพือ่ด าเนนิการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

โรงเรียน  ( สังกัด สพฐ. ) ในเขต

เทศบาลฯ จ านวน 7 โรง

1,893,210.00   ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ. 2564

ล าดับที่
พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)



4
คา่อาหารเสริม (นม)ศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ในเขตเทศบาลฯ

เพือ่ด าเนนิการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  จ านวน 

3 ศูนย์ฯ

258,690.00      ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

5 วัสดกุอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุกอ่สร้าง 2,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

6 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
2,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

7 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
10,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

8 วัสดกุฬีา เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุกฬีา 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

9 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 9 2,260,900.00   

แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 20,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

2 วัสดงุานบา้นงานครัว
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุงานบา้นงาน

ครัว
10,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

3 วัสดกุอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุกอ่สร้าง 3,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

4 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
20,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ
พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



5 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
350,000.00      ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

6
วัสดกุารวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์
60,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

7 วัสดเุคร่ืองแตง่กาย เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเคร่ืองแตง่กาย 5,000.00           ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

8 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 25,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

รวม 8 493,000.00      

แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
คา่ซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ 

80-5000
45,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 45,000.00        

พ.ศ. 2564
สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)



แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  ( รายการตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดสุ านกังาน เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุส านักงาน 35,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

2 วัสดไุฟฟาูและวิทยุ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุไฟฟาูและวทิยุ 120,000.00      ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

3 วัสดกุอ่สร้าง เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุกอ่สร้าง 100,000.00      ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

4 วัสดยุานพาหนะและขนสง่
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ

และขนสง่
20,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

5 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น
เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและ

หลอ่ลืน่
80,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

6 วัสดกุารเกษตร เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุการเกษตร 20,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

7 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพือ่ด าเนนิการจัดซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 35,000.00        ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

รวม 7 410,000.00      

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ
พ.ศ. 2564หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



1.2   สง่เสริมการมสีว่นร่วมระหวา่งเทศบาลกบัหนว่ยงานอื่นๆ

       (1)  สง่เสริมการบริหารหรือการบริการแบบบูรณาการร่วมกนั

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการงานรัฐพธิี
เพือ่อุดหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครอว

อ าเภอเชยีงกลางส าหรับเป็นคา่ใชจ้่าย

ในการด าเนนิการโครงการงานรัฐพธิี

10,000.00         

ทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

เชยีงกลาง/อ าเภอ

เชยีงกลาง

ส านักปลัดฯ

2

โครงการจดังานประเพณีและ

ของดเีมอืงนา่นธารน้ าใจให้

คนนา่น

 เพือ่อุดหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครอง

อ าเภอเชยีงกลางส าหรับเป็นคา่ใชจ้่าย

ในการด าเนนิการโครงการจัดงาน

ประเพณีและของดเีมอืงนา่นธารน้ าใจ

ใหค้นนา่น 

10,000.00         

ทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

เชยีงกลาง/อ าเภอ

เชยีงกลาง

ส านักปลัดฯ

รวม 2 20,000.00         

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการแขง่ขันกฬีา กรีฑา 

นกัเรียนและประชาชน
75,000.00        

 - โรงเรียนบา้นสบกอน  

จ านวน 20,000 บาท

 โรงเรียนบา้นสบ

กอน
กองการศึกษา

สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ. 2564
งบประมาณ (บาท)

อดุหนุนสว่นราชการ

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

เพือ่อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

 จ านวน 6 โรงเรียน ส าหรับเป็น

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิกจิกรรม 

โครงการแขง่ขันกฬีา กรีฑานักเรียน

และประชาชน

ล าดับที่

อดุหนุนสว่นราชการ



 - โรงเรียนบา้นน้ าคา  

จ านวน 10,000 บาท

 โรงเรียนบา้นน้ า

คา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรมติรวิทยา  

จ านวน 10,000 บาท

 โรงเรียนไตรมติร

วทิยา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนเจดย์ี-เชยีง

โคม  จ านวน 10,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

เจดย์ี-เชยีงโคม
กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษก

มติรภาพที่ 115  จ านวน 

15,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

รัชดาภเิษก

มติรภาพที ่115

กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรคามวิทยา  

จ านวน 10,000 บาท

 โรงเรียนไตรคาม

วทิยา
กองการศึกษา

2
โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรม นกัเรียน
39,000.00        

 - โรงเรียนบา้นสบกอน  

จ านวน 10,000 บาท

 โรงเรียนบา้นสบ

กอน
กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นน้ าคา  

จ านวน 5,000 บาท

 โรงเรียนบา้นน้ า

คา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรมติรวิทยา  

จ านวน 5,000 บาท

 โรงเรียนไตรมติร

วทิยา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนเจดย์ี-เชยีง

โคม  จ านวน 5,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

เจดย์ี-เชยีงโคม
กองการศึกษา

เพือ่อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

 จ านวน 6 โรงเรียน ส าหรับเป็น

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิกจิกรรม 

โครงการแขง่ขันกฬีา กรีฑานักเรียน

และประชาชน

เพือ่อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

 จ านวน 6 โรงเรียน ส าหรับเป็น

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิกจิกรรม 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน



 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษก

มติรภาพที่ 115  จ านวน 

10,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

รัชดาภเิษก

มติรภาพที ่115

กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรคามวิทยา  

จ านวน 4,000 บาท

 โรงเรียนไตรคาม

วทิยา
กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน 3,952,000.00   

 - โรงเรียนบา้นสบกอน  

จ านวน 1,644,000 บาท

 โรงเรียนบา้นสบ

กอน
กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นน้ าคา  

จ านวน 296,000 บาท

 โรงเรียนบา้นน้ า

คา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรมติรวิทยา  

จ านวน 272,000 บาท

 โรงเรียนไตรมติร

วทิยา
กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรราษฎร์สามคัคี

  จ านวน 356,000 บาท

 โรงเรียนไตร

ราษฎร์สามัคคี
กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนเจดย์ี-เชยีง

โคม  จ านวน 344,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

เจดย์ี-เชยีงโคม
กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษก

มติรภาพที่ 115  จ านวน 

812,000 บาท

 โรงเรียนชุมชน

รัชดาภเิษก

มติรภาพที ่115

กองการศึกษา

 - โรงเรียนไตรคามวิทยา  

จ านวน 228,000 บาท

 โรงเรียนไตรคาม

วทิยา
กองการศึกษา

รวม 3 4,066,000.00    

เพือ่อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

 จ านวน 6 โรงเรียน ส าหรับเป็น

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิกจิกรรม 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน

เพือ่อุดหนุนใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

 จ านวน 7 โรง ส าหรับเป็นคา่ใชจ้่าย

ตามโครงการ อาหาร อัตราคนละ 20 

บาทตอ่วนั จ านวน 200 วนั



แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุขฯ  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการการศกึษาเพื่อ

ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิใน

เดก็นกัเรียน

เพ่ืออดุหนนุให้แก่กองร้อยต ารวจตระเวน

ชายแดนที ่325 ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินโครงการการศกึษาเพ่ือตอ่ต้านการใช้

ยาเสพตดิในเดก็นกัเรียน

15,000.00        

รร.บ้านสบกอน , 

รร.ชุมชน

รัชดาภเิษก

มติรภาพที ่115 , 

รร.ชุมขนเจดย์ีเชยีง

โคม , รร.บ้านน้ าคา

 , รร.เชยีงกลาง"

ประชาพัฒนา"

กอง

สาธารณสขุฯ

2
โครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุ

เพือ่สนบัสนนุและสง่เสริมการด าเนนิ

กจิกรรมตามโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุ

380,000.00      
20 หมูบ่า้นใน

เขตเทศบาลต าบล

เชยีงกลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

รวม 2 395,000.00      

งบประมาณ (บาท)ล าดับที่ สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อดุหนุนสว่นราชการ

อดุหนุนเอกชน

พ.ศ. 2564
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

     2.1 สง่เสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้

             (1) สง่เสริมหรือสนับสนุนการประกอบอาชีพกบัชุมชน

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสง่เสริมพัฒนาอาชพี

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการ สง่เสริมพัฒนาอาชพี 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564 หนา้108 ขอ้1

** เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึก อบรม และการเขา้

รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.

2557 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิถงึปจัจุบนั หรือ

หนังสอืกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

40,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
กองการศึกษา

รวม 1 40,000.00         

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



     2.2 สง่เสริมการคา้ การบริการและการทอ่งเที่ยว

             (1) ปรับปรุงแสวงหาและพัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยว

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการตาม

โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งป ี2564  หนา้  

104 ขอ้  1 

10,000.00         
ในเขต ทต.เชยีง

กลาง
ส านักปลัดฯ

รวม 1 10,000.00         

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



      2.3 สร้างหรือปรับสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบจราจรขนสง่ใหม้ปีระสทิธิภาพอย่างคุ้มคา่

                (1) กอ่สร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็นพื้นฐาน

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ตอ่เตมิอาคารส านกังาน

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง 

บริเวณหนา้หอ้งผู้บริหาร 

สนง. 1 หอ้ง

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการต่อเติมอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  บริเวณหน้าหอ้งผู้บริหาร  

ส านักงานเทศบาลต าบลเชยีงกลาง  จ านวน 1 หอ้ง  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล  พ.ศ. 2496  

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2542

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 

2561-2565 ) เพิ่มเติมคร้ังที ่1 พ.ศ. 2563  หว้ง

ป ี2563  หน้า 4 ขอ้ 1

คา่พกิดั GPS  E 0696910 N  2134308

22,500.00        ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

2

ปรับปรุงโรงจอดรถหนา้

ส านกังานเทศบาลต าบลเชยีง

กลาง

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงโรงจอดรถหน้า

ส านักงานเทศบาลต าบลเชยีงกลาง  ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล  พ.ศ. 2496  

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2542

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 

2561-2565 ) เพิ่มเติมคร้ังที ่1 พ.ศ. 2563  หว้ง

ป ี2563  หน้า 4 ขอ้ 2

คา่พกิดั GPS  E 0696910 N  2134308

44,900.00        ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 2 67,400.00        

สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ งบประมาณ (บาท)โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา   ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564)

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
ปรับปรุงศนูย์อบรมเดก็กอ่น

เกณฑใ์นวัดคนันา

เพื่อจา่ยเป็นปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑใ์นวัด

คันนา รายการดังนี้

    -กอ่สร้างร้ัวด้านหน้า  ยาว 26.50 เมตร  สูง 

1.50 เมตร

    -กอ่สร้างร้ัวด้านขา้ง ยาว 49.00 เมตร สูง 

1.50 เมตร

    -กอ่สร้างประตูทางเขา้

    ตามแบบแปลน ของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

ก าหนด

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2596 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. ( 

2561-2565) หน้า 107  ขอ้ 3 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่1  พ.ศ. 2562 หน้า 17 หว้งป ี2564

***พกิดั E-0698771     N- 2132912

200,000.00      
ศูนย์อบรมเด็ก

กอ่นเกณฑใ์นวดั

คันนา

กองการศึกษา

รวม 1 200,000.00      

ล าดับที่ สถานทีด่ าเนนิการงบประมาณ (บาท)โครงการล าดับที่
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ. 2564
โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



แผนงาน  สาธารณสุข  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ตอ่เตมิกนัสาดตลาดสด

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง 

บา้นสบกอน หมูท่ี่ 11 ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อจา่ยเป็นคา่ต่อเติมกนัสาดตลาดสดเทศบาลต าบล

เชยีงกลาง จ านวน 3  จุด   ประกอบด้วย  จุดที่ 1  

ด้านหลังอาคารโต้รุ่ง  จุดที่ 2 ด้านหลังเขยีงเนื้อ  จุด

ที ่3  ด้านขา้งเขยีงเนื้อ  ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  พ.ศ. 2563  หว้ง

ป ี2564 หน้า 5 ขอ้ 1

***คา่พกิดั GPS  E 0695630   N 21333746

170,000.00      

ตลาดสด

เทศบาลต าบล

เชยีงกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 1 170,000.00      

พ.ศ. 2564
งบประมาณ (บาท)ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานทีด่ าเนนิการ



แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2 ถงึหว้ยน้ าจงั บา้นพลู

 ต.พญาแกว้ อ.เชยีงกลาง จ.

นา่น

เพื่อจา่ยเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2 ถงึหว้ยน้ าจัง วางทอ่ระบายน้ า โดย

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดความกวา้ง 

0.30 ม. ลกึเฉลีย่ 0.30 ม. ความยาว 10.00

 ม. วางทอ่ระบายน้ า PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กก

ลาง 8 นิ้ว และวางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบอ่พัก คสล. 

จ านวน 4 บอ่ ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลเชยีงกลางก าหนด

*เปน็ไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 

2496 และพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งป ี2563 หนา้ 153 ขอ้ 

92

***คา่พกิัด GPS จุดเร่ิมตน้ E -0699315  N

 -2133393 จุดสิ้นสุด E -0699236  N -

2133384

167,400.00      บา้นพล ูม. 3 กองชา่ง

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่ โครงการ



2

ขยายไหลท่างจากบา้นนาง

ราตรี จณิะแสน ถงึสามแยก

บา้นนายเอก สทิธ ิบา้นสบ

กอน หมู ่5 ต.เชยีงกลาง อ.

เชยีงกลาง จ.นา่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายไหลท่างจากบ้านนาง

ราตรี  จณิะแสน ถงึสามแยกบ้านนายเอก 

สทิธ ิ  ขนาดกวา้ง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.

 หรือมพีื้นทีผิ่วจราจรไมน่อ้ยกวา่ 280.00

 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

เชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 

2496 และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2563 หนา้ 111 

ขอ้ 27

*** คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมตน้ E -

0695843  N -2133410 จุดสิ้นสดุ E

 -0695810  N -2133715

209,500.00      บา้นสบกอน ม. 5 กองชา่ง

รวม 2 376,900.00      



แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

กอ่สร้างถนน  คสล. ชว่ง

โกดงันายอนสุรณ์  ปนัหลา้  

ถงึถนนสูพ่ื้นที่ท าการเกษตร 

 บา้นเจดย์ี  หมู ่10  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 720  ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563 หว้ง

ป ี2564 หน้า 7 ขอ้ 11

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0697498    N  

2135067

495,000.00      
บา้นเจดย์ี ม. 

10
กองชา่ง

2

กอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น

นายยัง  พงษข์ัน  ถงึถนน 

สายนา่น - ทุง่ชา้ง  บา้นเจดย์ี

  หมู ่10  ต าบลเชยีงกลาง  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 172 เมตร (หรือมพีื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 688 ตร.ม.) 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 22 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0697482  

N- 2134443

473,000.00      
บา้นเจดย์ี ม. 

10
กองชา่ง

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

สถานทีด่ าเนนิการ



3

กอ่สร้างถนน คสล. จากหนา้

บา้นนายสมเกยีรต ิ ฝีปาก

เพราะ  ถงึทุง่เปาูเหนอื บา้น

รัชดา  หมู ่15  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 680  ตร.ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 119 ขอ้ 95

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0696338    N  

2136058

467,000.00      
บา้นรัชดา ม. 

15
กองชา่ง

4

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 10 

 บา้นน้ าคา  หมู ่1 ต าบล

พญาแกว้  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 400  

ตร.ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 121 ขอ้ 113 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0697881    N  

2132113

275,000.00      บา้นน้ าคา ม. 1 กองชา่ง



5

กอ่สร้างถนน คสล. ทางไป

บอ่น้ าแกว้ บา้นศรีอุดม  หมู ่

1  ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร (หรือมพีื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 520 ตร.ม.) 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 109 ขอ้ 1

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E -0699027  

N- 2134530

358,000.00      
บา้นศรีอุดม ม.

 1
กองชา่ง

6

กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม

บนัไดลงสูน่าทุง่พูล ชว่งบา้น

นายชนิดนยั  การินทร์  ถงึล า

หว้ยพูล  บา้นพูล  หมู ่3  

ต าบลพญาแกว้  อ าเภอเชยีง

กลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่

    -กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 2.30 เมตร ยาว 

11.00 เมตร  

    -กอ่สร้างบันได กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 23 เมตร 

    -วางทอ่ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ านวน 9 ทอ่ 

    -กอ่สร้างทอ่เหลีย่มกวา้ง 1.50 เมตร  สูง 1.50 

เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4 เมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 121 ขอ้ 118 , 

เปลีย่นแปลง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564 

หน้า 4 ขอ้ 118

***คา่พกิดั GPS จุดด าเนินการ  E - 0699555   

N- 2133454

292,400.00      บา้นพล ูม. 3 กองชา่ง



7

กอ่สร้างถนน คสล. สายนาทุง่

เปอื  ตลอดสาย  บา้นหนอง

แดง  หมู ่1  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 524 ตร.ม.   ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 114 ขอ้ 52

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0694534    N  

2136021

360,000.00      
บา้นหนองแดง

 ม. 1
กองชา่ง

8

กอ่สร้างถนน คสล. สายน้ า

เปาู จากนานายมา  เวท า  

ถงึที่นานายจนัทร์  อุน่ใจ  

บา้นเจดย์ี  หมู ่3  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 118 เมตร  (หรือมพีื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 472 ตร.ม.) 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 110 ขอ้ 11 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0697973  

N- 2136173

325,000.00      บา้นเจดย์ี ม. 3 กองชา่ง



9

กอ่สร้างถนน คสล.ขา้งร้าน

สะดวกซื้อ  บา้นสบกอน  หมู่

 11  ต าบลเชยีงกลาง  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อจา่ยเป็นคา่กอ่สร้างถนนจ านวน 2 ชว่ง 

    -ชว่งที ่1 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 10 เมตร (หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 30 ตร.

ม.) 

    -ชว่งที ่2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 70 เมตร (หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 280 

ตร.ม.)   

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 112 ขอ้ 33  หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E -0695710   

N- 2133794

214,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 11
กองชา่ง

10

กอ่สร้างถนน คสล.ขา้ง

เหมอืงซอย 7  บา้นน้ าคา  

หมู ่1 ต าบลพญาแกว้  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 40.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมพีื้นที่

ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 160  

ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 121 ขอ้ 115 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0697448    N  

2131879

111,000.00      บา้นน้ าคา ม. 1 กองชา่ง
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กอ่สร้างถนน คสล.จากดงวัง

ว้าถงึสะพานล าน้ าเปอื  บา้น

หว้ยเลื่อน หมู ่6  ต าบลเปอื 

 อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัด

นา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นทีผิ่ว

จราจรไมน่้อยกวา่ 220.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 117 ขอ้ 75

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0694830  

N- 2137369

152,000.00      
บา้นหว้ยเลื่อน

 ม. 6
กองชา่ง

12

กอ่สร้างถนน คสล.จากบา้น

นางอัมพรรณ  ถงึบา้น ร.ต. 

วิโรจน ์ ถงึล าน้ าเปาู  บา้น

เจดย์ี  หมู ่10  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 720  ตร.ม. ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 21 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0697479    N  

2135609

495,000.00      
บา้นเจดย์ี ม. 

10
กองชา่ง
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กอ่สร้างถนน คสล.ชว่งนา

นายแกว้ อนิท า ถงึล าน้ ากอน

 บา้นสบกอน  หมู ่13  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมพีื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 1,143  ตร.ม.   

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 

10 ขอ้ 40 , รายการแกไ้ขแผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 

2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดเร่ิมต้น E - 0696107  N- 

2132822

808,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 13
กองชา่ง

14

กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 6  

บา้นน้ าคา  หมู ่1 ต าบล

พญาแกว้  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือ

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 460.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 121 ขอ้ 111 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0697228    N  

2132582

316,000.00      บา้นน้ าคา ม. 1 กองชา่ง
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กอ่สร้างถนน คสล.สายหนอง

โคง้  บา้นสบกอน  หมู ่13  

ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อยกวา่ 450  ตร.ม. ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 

10 ขอ้ 41 , รายการแกไ้ขแผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 

2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0695599    N  

2133165

319,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 13
กองชา่ง

16

กอ่สร้างถนนคสล.บอ่ขยะ

หมูบ่า้นถงึถนนพระธาตดุอย

แกว้-นาหนนุ  บา้นปาุแดง  

หมู ่8  ต าบลเปอื  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 118 เมตร  ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 117 ขอ้ 80  , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E -0695385   

N- 2136956

325,000.00      
บา้นปาุแดง ม.

 8
กองชา่ง
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กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ตกิสท์บัผิวถนนคอนกรีต  

ถนนสายหลกับา้นดอน

สบเปอืตลอดสาย  บา้นดอน

สบเปอื  หมู ่7  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิว

ถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 183 

เมตร  หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร  

(หรือมพีื้นทีเ่สริมผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 915.00 ตร.

ม.)  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 117 ขอ้ 77

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0694435   

N- 2137279

292,000.00      
บา้นดอนสบ

เปอื ม. 7
กองชา่ง
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กอ่สร้างรางระบายน้ า ชว่ง

บา้นนายสมบรูณ์   อนิท าถงึ

บา้นนางละมยั  เวท า  บา้น

สบกอน  หมู ่5  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมฝีา

ปดิ  ขนาดกวา้ง 0.25 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร 

หนา 0.12 เมตร ยาว 68 เมตร 

    -วางทอ่ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 

เมตร จ านวน 10 ทอ่น 

    -บอ่พัก จ านวน 1 บอ่ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 145 ขอ้ 19 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0696641   

N- 2133958

160,000.00       
บา้นสบกอน 

ม. 5
กองชา่ง
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กอ่สร้างรางระบายน้ าชว่ง

บา้นนางจารี ฝีปากเพราะถงึ

บา้นนายชวน ซอ้นพุฒ ิ บา้น

รัชดา  หมู ่15  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมฝีา

ปดิ   ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร 

หนา 0.12 เมตร ยาว 210.00 เมตร 

    -วางทอ่ระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 เมตร 

จ านวน 14 ทอ่น 

    -บอ่พัก ค.ส.ล. จ านวน 5 บอ่  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 152 ขอ้ 84

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0695939 

N- 2136144

483,000.00      
บา้นรัชดา ม. 

15
กองชา่ง
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กอ่สร้างรางระบายน้ าชว่ง

สามแยกบา้นนายสมัพันธ ์ 

ซอเสยีง  ถงึล าหว้ยขา้งที่ว่า

การอ าเภอเชยีงกลาง  บา้น

สบกอน  หมู ่11  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดกวา้ง 0.30 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 

90.00 เมตร  พร้อมฝาปดิ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 145 ขอ้ 25

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E -0695882    

N- 2134218

180,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 11
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. 

บริเวณที่นานายอนิเขยีน  ถงึ

นานายสนทิ  จกัรอะโน  บา้น

ศรีอุดม  หมู ่1  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อจา่ยเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ขนาดกวา้ง 

0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 118 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 124 ขอ้ 6

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0699499  

N- 2134433

160,000.00       
บา้นศรีอุดม ม.

 1
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. สาย

นาตนีดอย  นาทุง่เปอื  บา้น

หนองแดง  หมู ่1  ต าบลเปอื 

 อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัด

นา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ขนาดกวา้ง 

0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ยาว 187 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 132 ขอ้ 78

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0694590 

N- 2136496

489,000.00      
บา้นหนองแดง

 ม. 1
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. สาย

นาทุง่เหลา่ตลอดสาย  บา้น

เชยีงโคม  หมู ่2  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ขนาดกวา้ง 

0.80 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 125 ขอ้ 18

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0698574  

N- 2133950

406,000.00       
บา้นเชยีงโคม 

ม. 2
กองชา่ง

24

กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. 

เหมอืงดอนครูบา จากถนน

สายนา่น-ทุง่ชา้งถงึนานาย

ธวัช  แสงรัตน ์ บา้นเจดย์ี  

หมู ่3  ต าบลเชยีงกลาง  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.จ านวน 2 จุด 

    -จุดที่ 1 กวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 

เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 70.00 เมตร คา่พกิดั 

GPS จุดด าเนินการ E 0697400 

N 2133703  

    -จุดที่ 2 กวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 

เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 162.00 เมตร 

คา่พกิดั GPS จุดด าเนินการ E 0697317  

N 2133798  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 126 ขอ้ 19

427,000.00      บา้นเจดย์ี ม. 3 กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.ดอน

ตน้ไฮ จากนานางพนิ  ปนัหลา้

  ถงึนานายประดษิฐ ์ ละมอ่ม

 บา้นเจดย์ี  หมู ่3  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ปากกวา้ง 0.40 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 

160.00 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 126 ขอ้ 20

***คา่พกิดั GPS จุดด าเนินการ E 0698161 N 

2134436

295,000.00      บา้นเจดย์ี ม. 3 กองชา่ง

26

กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.นา

ปาุบง  บา้นศรีอุดม  หมู ่1  

ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. จ านวน 2 จุด

    -จุดที่ 1 กวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร

หนา 0.12 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  คา่พกิดั 

GPS จุดด าเนินการ  E 0699573 

N 2134668 

    -จุดที่ 2 กวา้ง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 

เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 200.00 เมตร คา่

พกิดั GPS จุดด าเนินการ E 0699568 

N 2134654 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 124 ขอ้ 8

454,000.00      
บา้นศรีอุดม ม.

 1
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.รูปตวั

 U สายนาริมปาุ  บา้นคนันา 

หมู ่2 ต าบลพญาแกว้  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืงคสล. รูปตัว U

 ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 83 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 135 ขอ้ 102

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0698596  

N- 2133266

498,000.00      
บา้นคนันา ม.

 2
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.ล า

เหมอืงกลาง  พร้อมกอ่สร้าง

อุโมงคล์อดเหลี่ยม พร้อม

เรียงกลอ่งเกเบี้ยนล าหว้ยงิ้ว 

บา้นงิ้ว  หมู ่9  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่

-กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. 

ยาวรวม 40 เมตร 

-กอ่สร้างอุโมงคน์้ าลอดล าน้ าหว้ยงิ้ว ขนาดกวา้ง 

1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 

12.50 เมตร 

-เรียงกล่องเกเบี้ยน ยาวรวม 70 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 137 ขอ้ 126 , 

เปลีย่นแปลง คร้ังที ่1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ขอ้ 

126 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0699727  

N- 2134109

740,000.00      บา้นงิ้ว ม. 9 กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.สาย

นาแพะ ชว่งนานายปฐมภพ-

นานายค า บา้นเจดย์ี  หมู ่10

  ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ปากกวา้ง 0.60 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 

190.00 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 127 ขอ้ 34 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS จุดด าเนินการ E 0697267 N 

2134488 

497,000.00      
บา้นเจดย์ี ม. 

10
กองชา่ง

30

กอ่สร้างล าเหมอืง คสล.หนอง

โคง้ลงน้ านา่น  บา้นสบกอน  

หมู ่13  ต าบลเชยีงกลาง  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง คสล. ปากกวา้ง 1.30 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 52.00 เมตร 

    -ปากกวา้ง 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 

หนา 0.12 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563 หว้ง

ป ี2564 หน้า16 ขอ้ 87

***คา่พกิดั GPS จุดด าเนินการ E 0695181 N 

2133009

296,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 13
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืงเกา้มว่ง

จากที่นานายสวาท  วรกมล

ธรรมถงึถนนสายนา่น-ทุง่ชา้ง

  บา้นเจดย์ี  หมู ่3  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง ขนาดกวา้ง 0.40 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 

106 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 127 ขอ้ 29 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0697924 

N- 2136173

196,000.00      บา้นเจดย์ี ม. 3 กองชา่ง

32

กอ่สร้างล าเหมอืงชว่งนานาง

สมยั  สทิธกิารถงึนานายพล 

 อนิท า  บา้นสบกอน  หมู ่13

  ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง  ปากกวา้ง 0.30 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 

161.00 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 131  ขอ้ 70 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดเร่ิมต้น E - 0697200   N- 

2133658

218,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 13
กองชา่ง
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กอ่สร้างล าเหมอืงซอย 7  

บา้นน้ าคา  หมู ่1 ต าบล

พญาแกว้  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง  ขนาดกวา้ง 0.60 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 

210 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 135 ขอ้ 106 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E -0697350  

N- 2131916

549,000.00      บา้นน้ าคา ม. 1 กองชา่ง

34

กอ่สร้างล าเหมอืงดอนเหมอืง

ใหญ ่ ชว่งนานายแตง่  อนิท า 

 ถงึวัดหา่ง ( ดอนครูบา ) 

บา้นสบกอน  หมู ่13  ต าบล

เชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง  ขนาดกวา้ง 1.50 

เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 

เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 130 ขอ้ 62

***คา่พกิดั GPS  จุดเร่ิมต้น E - 0697200   N- 

2133658

629,800.00      
บา้นสบกอน 

ม. 13
กองชา่ง



35

กอ่สร้างล าเหมอืงไสไ้กช่ว่ง

นานายสนอง  จติตรง  ถงึนา

นายพนิจิ  จติตรง  เสน้ใตว้ัด

จอมราษฎร์  บา้นวังว้า  หมู ่

5  ต าบลเปอื  อ าเภอเชยีง

กลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่กอ่สร้างล าเหมอืง ขนาดกวา้ง 0.30 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 

100 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 133 ขอ้ 88 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0695451  

N- 2137474

136,000.00      บา้นวังว้า ม. 5 กองชา่ง

36

ขยายไหลท่าง 2 ขา้ง ชว่ง

ขา้งร้านแสงทองวัสดกุอ่สร้าง

ถงึแยกหนา้โครงการฯ  บา้น

สบกอน  หมู ่5  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่ขยายไหล่ทาง 2 ขา้ง ขนาดกวา้ง 

0.60-1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีผิ่ว คสล.

ไมน่้อยกวา่ 476.00 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 111 ขอ้ 25

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0695719   

N- 2133367 

369,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 5
กองชา่ง
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ขยายไหลท่าง 2 ขา้ง ชว่ง

บา้นนางสร้อยค า อนิท าไปถงึ

หนา้โรงฆา่สตัว์  บา้นสบกอน 

 หมู ่5  ต าบลเชยีงกลาง  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่ขยายไหล่ทาง 2 ขา้ง  ขนาดกวา้ง 

0.50-1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีผิ่ว คสล.

ไมน่้อยกวา่ 322.00 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 26 , รายการแกไ้ข

แผนฯ คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0696641   

N- 2133958

250,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 5
กองชา่ง

38

ขยายไหลท่างชว่งบา้นนาย

สงวน  อนิท า - นายวิทยา  

จณิะแสน  บา้นสบกอน  หมู ่

5  ต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่ขยายไหล่ทาง ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 

ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีผิ่ว

จราจรไมน่้อยกวา่ 210 

ตร.ม. 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 111 ขอ้ 28

***คา่พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น E  0696227    N  

2137767

164,000.00      
บา้นสบกอน 

ม. 5
กองชา่ง



39

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายใน

หมูบ่า้นใหเ้ปน็ถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์กิ ซอย 4  บา้นรัช

ดา  หมู ่11  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่ปรับปรุงถนนคอนกรีตใหเ้ป็นถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์ิก  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 418 

เมตร  หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร 

(หรือมพีื้นทีเ่สริมผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1672.00 

ตร.ม.)  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 118 ขอ้ 87

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0695575   

N- 2136118

541,800.00      
บา้นรัชดา ม. 

11
กองชา่ง
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ปรับภมูทิศันร์อบสระประจ า

หมูบ่า้น บา้นรัชดา  หมู ่15  

ต าบลเปอื  อ าเภอเชยีงกลาง 

 จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่เททางเดินเทา้ คสล. ขนาดกวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 70 เมตร  หรือมพีื้นทีผิ่วจราจรไมน่้อย

กวา่ 175.00 ตร.ม.  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 140 ขอ้ 24

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0696026  

N- 2136038

150,000.00      
บา้นรัชดา ม. 

15
กองชา่ง

41

ปอูงกนัตลิ่งพังล าน้ าลอ้ม  

บา้นนาหนนุ  หมู่2   ต าบล

เปอื  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่เรียงกล่องหนิ  ความยาวขา้งละ 60 

เมตร ยาวรวม 2 ขา้ง 120 เมตร  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 139 ขอ้ 15

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0696207  

N- 2137637

262,000.00      
บา้นนาหนนุ 

ม. 2
กองชา่ง
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เรียงหนิกลอ่งเกเบี้ยนชว่ง

นานายธนวัต  ขอดเตชะถงึ

นานายธนพล  ขอดเตชะ  

บา้นงิ้ว  หมู ่9  ต าบลเชยีง

กลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  

จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่เรียงกล่องหนิเกเบี้ยน  ความยาว

ขา้งละ 63.00 เมตร รวมยาว 2 ขา้ง 126.00 

เมตร   

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 138 ขอ้ 8

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ  E - 0699849  

N- 2134112

420,000.00      บา้นงิ้ว ม. 9 กองชา่ง

43

เสริมผิวแอสฟัลทต์กิคอนก

รีตถนนภายในหมูบ่า้น  บา้น

สนัทนา  หมู ่4  ต าบลเปอื  

อ าเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดนา่น

เพื่อเป็นคา่เสริมผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร  หนาเฉลีย่ 

0.04 เมตร หรือมพีื้นทีเ่สริมผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 

468.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเชยีงกลางก าหนด 

*เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 116 ขอ้ 72 , เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่1 พ.ศ. 2563 หว้งป ี2564 หน้า 4 ขอ้ 72

***คา่พกิดั GPS  จุดด าเนินการ E - 0695734  

N- 2138120

152,000.00      
บา้นสนัทนา 

ม. 4
กองชา่ง

รวม 43 15,200,000.00 



แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( รายการจา่ยขาดเงนิสะสมปงีบประมาณ พ.ศ.2563)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

กอ่สร้างและปรับปรุงพื้นผิว

จราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิใน

เขตเทศบาลต าบลเชยีงกลาง 

จ านวน 4 จดุ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สร้างและ

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ

ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงกลาง จ านวน 4 

จุด  จุดที ่1  ปรับปรุงผิวจราจรลสดยาง

แอสฟัลท์ตกิสายอา่งเกบ็น้ าหว้ยน้ าจังขา้ง

บ้านนายสมชาย  ถงึตลาดสดบ้านพูล หมูท่ี่

 3  ต.พญาแกว้  จุดที ่2 กอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตตัง้แต่

หนา้โรงฆา่สตัวถ์งึปุาสสุานบ้านหนองแดง  

หมูท่ี ่1  ต.เปือ  จุดที ่3  กอ่สร้าง

ถนนลาดยางชว่งสีแ่ยกบ้านนางราตรี  จณิะ

แสน  ถงึถนนนา่น-ทุง่ชา้ง  บ้านสบกอน  

หมูท่ี ่5  ต.เชยีงกลาง  จุดที ่4 กอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ  ถนนรอบ

หมูบ่้านรัชดา หมูท่ี ่15 ต.เปือ

3,159,900.00   อ.เชยีงกลาง กองชา่ง

2

ปอูงกนัตลิ่งพังล าน้ าเปอืใต้

ฝายวังว้า บา้นนาหนนุ หมูท่ี่ 

2 ต.เปอื อ.เชยีงกลาง จ.นา่น

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการกอ่สร้าง

ปอูงกันตลิง่พังล าน้ าเปอืใตฝ้ายวงัวา้ 

บา้นนาหนุน หมูท่ี ่2 ต.เปอื ขนาด

ความยาวขา้งละ 30 ม. รวมยาว 2 

ขา้ง 60 ม.  ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ต าบลเชยีงกลางก าหนด

1,316,000.00   บา้นนาหนุน ม. 2 กองชา่ง

รวม 2 4,475,900.00  

โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

ล าดับที่
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ. 2564



 3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3.1 ลดปริมาณและควบคุมมลพษิของดนิ น้ า  อากาศ  ปาุไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม

(2) สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาดา้นมลพษิตา่งๆ

แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแกไ้ขปญัหาขยะ

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

แกไ้ขปัญหาขยะ 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564 หน้า 160  ขอ้ 1

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขันกฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบันหรือ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

10,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

2

โครงการตรวจคณุภาพน้ าดบิ

และปรับปรุงคณุภาพน้ า

อุปโภค บริโภค

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

ตรวจคุณภาพน้ าดิบฯ 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564 หน้า 161  ขอ้ 3

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขันกฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบันหรือ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

2,000.00           
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
สถานทีด่ าเนนิการล าดับที่ โครงการ



3

โครงการสตัว์ปลอดโรค  คน

ปลอดภยั  จากโรคพษิสนุขับา้

  ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์  พลเอกหญงิ 

 พลเรือเอกหญงิ  พลอากาศ

เอกหญงิสมเดจ็พระเจา้นอ้ง

นางเธอ  เจา้ฟาูจฬุาภรณ

วลยัลกัษณ์อัครราชกมุารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยิราชนารี

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรับขับเคลือ่นโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญงิ พลเรือเอก

หญงิ พลอากาศเอกหญงิสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ 

เจา้ฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกมุารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ตัง้ไว้ 25,000 บาท 

*ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

(2561-2565) หว้งปี 2564 หน้า 101  ขอ้ 2

 **จะเบกิจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ทัง้นี้ต้องไมเ่บกิจา่ยเกนิ

ประมาณการรายรับทีต่ัง้ไว้

25,000.00        
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

รวม 3 37,000.00        



     3.2  อนุรักษห์รือฟืน้ฟูดนิ น้ า อากาศ ปาุไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม

(1) การอนุรักษห์รือเพิม่พื้นที่ปาุ  โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน

แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการรักษต์น้ไม ้รัก

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรักษ์

ต้นไมรั้กสิง่แวดล้อม 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี 2564  หน้า  160  ขอ้ 2 

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

การเบกิจา่ยคา่ใช ้จา่ยในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขันกฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบันหรือ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

3,000.00           

พื้นทีใ่นเขต

รับผิดชอบ

เทศบาลต าบล

เชยีงกลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

รวม 1 3,000.00           

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

     4..1 สนับสนุนหรือสง่เสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดกิารสังคมแกชุ่มชน

(1) การพัฒนาสวัสดกิารสังคมแกชุ่มชน

แผนงาน  งบกลาง  งานงบกลาง  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ

เพื่อจา่ยตามภารกจิถา่ยโอนมาตรา 16 แหง่ระ

ราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หว้ง

ป ี2563 หนา้ 165 ขอ้ 2 

17,830,800.00     ผู้สูงอายุในเขตฯ กองการศึกษา

2 เบี้ยยังชพีคนพกิาร

เพื่อจา่ยตามภารกจิถา่ยโอนมาตรา 16 แหง่ระ

ราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หว้ง

ป ี2563 หนา้ 165 ขอ้ 1 

5,016,000.00   ผู้พกิารในเขตฯ กองการศึกษา

3 เบี้ยยังชพีผู้ปวุยเอดส์

เพื่อจา่ยตามภารกจิถา่ยโอนมาตรา 16 แหง่ระ

ราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หว้ง

ป ี2563 หนา้ 165 ขอ้ 3 

84,000.00        ผู้ปวุยเอดสใ์นเขตฯ กองการศึกษา

รวม 3 22,930,800.00 

งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่

พ.ศ. 2564
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



     4.2  สง่เสริมกระบวนการทางการศกึษา

(1) สง่เสริมหรือสนับสนุนใหม้กีารศกึษาเพิม่มากขึ้น

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการสง่เสริมพัฒนา

ศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษ/

จนี แกเ่ดก็และเยาวชน

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการสง่เสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ/จนีแก่

เด็กและเยาวชน 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564 หนา้ 162 ขอ้ 3

** เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึก อบรม และการเขา้

รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.

2557 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิถงึปจัจุบนั หรือ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย ใน

การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข เพิ่มเตมิถงึปจัจุบนั 

หรือหนังสอืกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

150,000.00      
โรงเรียนในเขต

เทศบาลต าบล

เชยีงกลาง

กองการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



2
โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย

การบริหารสถานศกึษา

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยดังนี้

1.) คา่อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชยีงกลาง 

ตัง้ไว้ 661,500 บาท

2.) คา่จัดการเรียนการสอน ตัง้ไว้ 229,500 

บาท  

3.) คา่หนังสอืเรียน ตัง้ไว้ 13,200 บาท 

4.) คา่อุปกรณ์การเรียน ตัง้ไว้ 13,200 บาท 

5.) คา่เคร่ืองแบบนักเรียน ตัง้ไว้ 19,800 บาท

6.) คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัง้ไว้ 28,380 

บาท 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 หว้งปี 2564 หนา้ 162 ขอ้ 1

** เบกิจา่ยไดต้อ่เมื่อไดรั้บการจัดสรรจากกรม

สง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ หากมคีวาม

จ าเปน็ตอ้งเบกิจา่ยกอ่นไดรั้บการจัดสรรให้

ด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ 

การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ข

เพิ่มเตมิถงึปจัจุบนั ทัง้นี้ตอ้งไมเ่บกิจา่ยเกนิ

ประมาณการรายรับทีต่ัง้ไว้ 

965,580.00      
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขตฯ 

จ านวน 3 ศูนย์ฯ

กองการศึกษา

รวม 2 1,115,580.00   



     4.3   อนุรักษแ์ละปลูกฝังคา่นยิมเกี่ยวกบัศลิปวัฒนธรรมประเพณี  จริยธรรม  คุณธรรม  และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น

        (1 )  สง่เสริมหรือสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบา้นหรือประเพณีทอ้งถิ่น

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการอนรัุกษป์ระเพณี

และสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการอนุรักษป์ระเพณีและสบืสานภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่

 * ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564  หนา้ 164  

ขอ้ 1

450,000.00      
ในเขต ทต.เชยีง

กลาง/อ าเภอ

เชยีงกลาง

กองการศึกษา

รวม 1 450,000.00      

     4.4   สง่เสริมหรือสนับสนุนดา้นสุขภาพและดา้นการกฬีา

        (1 )  สง่เสริมหรือสนับสนุนกจิกรรมออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564)
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกฬีาเพื่อสขุภาพ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการ กฬีาเพื่อสุขภาพ

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.

2561-2565 หว้งปี 2564  หนา้ 164  

ขอ้ 2

60,000.00         

หมูบ่า้นในเขตฯ /

 อ าเภอเชยีงกลาง

 / จังหวดันา่น / 

อปท.ในจังหวดั

นา่น

กองการศึกษา

รวม 1 60,000.00         

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

ล าดับที่ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ



        (2 )  สง่เสริมหรือสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขฯแกป่ระชาชน

แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564)
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการปอูงกนัควบคมุโรค

ระบาดหรือตดิตอ่

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

ปอูงกนัควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564 หน้า 163 ขอ้ 4

60,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

2
โครงการปอูงกนัและตอ่ตา้น

ยาเสพตดิในเขตเทศบาลฯ

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

ปอูงกนัและต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564  หน้า 163 ขอ้ 1

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก อบรม และการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และที่ 

แกไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน หรือระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิ จา่ยคา่ใชจ้า่ยใน

การจัดงาน การจัดการแขง่ขันกฬีาและการส่งนักกฬีา

เขา้ ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 

หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

2,000.00           
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



3
โครงการรู้ทนัเอดสก์บั

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการรู้ทัน

เอดส์

กบัเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564  หน้า 163  ขอ้ 5 

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก อบรม และการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบันหรือหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

3,000.00           
ทต.เชยีงกลาง/

อ าเภอเชยีงกลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

4 โครงการสขุาภบิาลอาหาร

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ

สุขาภบิาลอาหาร 

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

หว้งป ี2564 หน้า 163 ขอ้ 3

** เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก อบรม และการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติมถงึปัจจุบันหรือหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

4,000.00           
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

รวม 4 69,000.00         



 5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงและความสงบเรยีบร้อย

5.1  สง่เสริมความรู้ความเขา้ใจในการปอูงกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิโดยประชาชนมสีว่นร่วม

             (1)  การใหค้วามช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภัยในดา้นตา่งๆ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งานปอูงกนัภัยฝุายพลเรือนและระงบัอัคคัภัย  ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัิ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภัยพบิตัิ

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 เพิ่มเตมิคร้ังที ่1  พงศ. 

2563 หนา้ 21ขอ้ 1 หว้งปี 2564

10,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
ส านกัปลดัฯ

2
โครงการรณรงคป์อูงกนัและ

ลดอุบตัเิหตุ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตาม

โครงการรณรงคป์อูงกันและลด อุบตัเิหต ุ

* ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 หว้งปี 2564 หนา้ 166 ขอ้ 3

10,000.00         
หมูบ่า้นในเขต

เทศบาลฯ
ส านกัปลดัฯ

รวม 2 20,000.00         

พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
สถานทีด่ าเนนิการงบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชยีงกลาง
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
 โครงการเพาะเลี้ยงกบ-ปลา

ดกุ
 - 20,000.00         

พื้นทีท่ต.เชยีง

กลาง

กศน.อ.เชยีง

กลาง

2 โครงการเพาะเหด็นางฟาู  - 20,000.00         
พื้นทีท่ต.เชยีง

กลาง

กศน.อ.เชยีง

กลาง

รวม 2 40,000.00         

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอเชียงกลาง

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาปศสุตัว์
 -  -

พื้นที ่ทต.เชยีง

กลาง

สนง. ปศสุตัว ์

อ.เชยีงกลาง

2
โครงการรณรงคฉ์ดีวัคซนี

ปอูงกนัโรคพษิสนุขับา้
 -  -

พื้นที ่ทต.เชยีง

กลาง

สนง. ปศสุตัว ์

อ.เชยีงกลาง

3 โครงการปศสุตัว์ OK  -  -
พื้นที ่ทต.เชยีง

กลาง

สนง. ปศสุตัว ์

อ.เชยีงกลาง

รวม 3 -

      บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

      แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานอืน่

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2564
สถานทีด่ าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



1. ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อรถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั 

 จ านวน 1 คนั

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 

จ านวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากวา่ 90 

กโิลวัตต์  ขับเคลือ่น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  หอ้ง

โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ูเป็นกระบะ

ส าเร็จรูป เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ราคารวม

ภาษสีรรพสามติ

* เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ล าดับที ่

8.2 (8.2.1) คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติม

คร้ังทื ่1  พ.ศ.  2563  หว้งป ี 2564  หน้า 25  ขอ้ 

1,รายการแกไ้ขแผนฯคร้ังที ่5 พ.ศ. 2563 หว้งป ี

2564

560,000.00     ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 1 560,000.00     

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1

     บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

      แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

       เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดน่าน



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อรถบรรทกุ(ดเีซล)  ขนาด 1  ตนั

    จ านวน  1  คนั

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 

จ านวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,000 

ซซี ี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากวา่ 90 

กโิลวัตต์  ขับเคลือ่น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  หอ้ง

โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู เป็นกระบะ

ส าเร็จรูป เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ราคารวม

ภาษสีรรพสามติ

* เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ล าดับที ่

8.2 (8.2.1) คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติม

คร้ังทื ่1  พ.ศ.  2563  หว้งป ี 2564  หน้า 27  

ขอ้ 2

560,000.00     ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

รวม 1 560,000.00     

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อรถบรรทกุ(ดเีซล)  ขนาด 1  ตนั

    จ านวน  1  คนั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซื้อรถบรรทุก(ดเีซล)  

ขนาด 1 ตนั จ านวน 1 คัน ปริมาตร

กระบอกสบูไมต่่ ากวา่ 2,000 ซซีี  หรือก าลงั

เคร่ืองยนตส์งูสดุ ไมต่่ ากวา่ 90 กโิลวัตต์  

ขับเคลือ่น 2 ลอ้  แบบดบัเบิ้ลแค็บ  หอ้ง

โดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู เป็น

กระบะส าเร็จรูป  เป็นราคารวม

เคร่ืองปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามติ

* เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้ตามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั

งบประมาณ ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ.

2561 หนา้ 13 ล าดบัที่ 8.2 (8.2.1) 

คุณลกัษณะสงัเขปหนา้ 63  *** ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.  2561-2565 

เพิม่เตมิคร้ังทื่ 1  พ.ศ.  2563  หว้งปี  

2564  หนา้ 28  ขอ้ 3

560,000.00     ทต.เชยีงกลาง กองคลัง

รวม 1 560,000.00     

พ.ศ. 2564รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่ โครงการ

   



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานสาธารณสุขฯ ( รายการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อรถบรรทกุ(ดเีซล)  ขนาด 1  ตนั

    จ านวน  1  คนั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซื้อรถบรรทุก(ดเีซล)  

ขนาด 1 ตนั จ านวน 1 คัน ปริมาตร

กระบอกสบูไมต่่ ากวา่ 2,000 ซซีี  หรือก าลงั

เคร่ืองยนตส์งูสดุ ไมต่่ ากวา่ 90 กโิลวัตต์  

ขับเคลือ่น 2 ลอ้  แบบดบัเบิ้ลแค็บ  หอ้ง

โดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู เป็น

กระบะส าเร็จรูป  เป็นราคารวม

เคร่ืองปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามติ

* เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้ตามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั

งบประมาณ ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ.

2561 หนา้ 13 ล าดบัที่ 8.2 (8.2.1) 

คุณลกัษณะสงัเขปหนา้ 63  *** ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.  2561-2565 

เพิม่เตมิคร้ังทื่ 1  พ.ศ.  2563  หว้งปี  

2564  หนา้ 28  ขอ้ 3

560,000.00     ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 560,000.00     

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ



 2. ประเภทครุภัณฑ์  คอมพวิเตอร์

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานส านกังาน จ านวน 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์  ส าหรับงานส านกังาน (จอ

แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน

 1 เคร่ือง  

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 3 ขอ้ 6

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 25 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

17,000.00       ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

พ.ศ. 2564
โครงการล าดับที่

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก



2

จดัซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โนต้บุก๊

ส าหรับงานส าหนกังาน จ านวน 1 

เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานส านกังาน  

จ านวน 1 เคร่ือง 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 5-6 ขอ้ 11

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 25 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

16,000.00       ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ



3
จดัซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800

 VA จ านวน 4 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ืองส ารอง

ฟา้  ขนาด 800 VA  จ านวน 4 เคร่ือง  

คุณลกัษณะพื้นฐาน

 - มกี าลงัไฟฟา้ดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 

VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 

นาที

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 21 ขอ้ 62

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 25 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

10,000.00       ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ



4

จดัซื้อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์

จ านวน 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ถงั

หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 

เคร่ือง  

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 18 ขอ้ 50

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565)  เพิม่เตมิคร้ังที ่1  พ.ศ. 

2563 หนา้ 25 ขอ้ 1 , รายการแกไ้ขแผนฯ

คร้ังที ่5 พ.ศ. 2563  หว้งปี 2563

7,500.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 4 50,500.00       



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL IN 

ONE จ านวน 2 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับงาน

ส านกังาน  จ านวน 2 เคร่ือง 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 4 ขอ้ 9

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 27 ขอ้ 2 หว้งปี 2563

34,000.00       ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2564
สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก



2

จดัซอืเ้คร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ( 18หนา้/นาท ี)  จ านวน  1 

เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ์

เลเซอร์  หรือ LED  ขาวด า (18หนา้/นาท)ี 

จ านวน 1 เคร่ือง 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 16 ขอ้ 44

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 27 ขอ้ 2 หว้งปี 2563

2,600.00         ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

3

จดัซื้อเคร่ืองพมิพ ์MULTIFUNCTION 

แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ถงัหมกึ  

จ านวน 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ถงั

หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 

เคร่ือง

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 18 ขอ้ 50

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565)  หนา้ 185 ขอ้ 2 , 

รายการแกไ้ขแผนฯคร้ังที ่5 พ.ศ. 2563  

หว้งปี 2563

7,500.00         ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ



4
จดัซื้อจอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 21.5

 นิ้ว  จ านวน 1 จอ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อจัดซื้อจอ

แสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 21.5 นิ้ว  

จ านวน 1 จอ 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 21 ขอ้ 61

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 27 ขอ้ 2 หว้งปี 2563

3,700.00        ทต.เชยีงกลาง กองวชิาการฯ

รวม 4 47,800.00      



แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการกนัเงนิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL in One

 ส าหรับงานส านกังาน 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับงาน

ส านกังาน  จ านวน 1 เคร่ือง 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืน 

พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.วันที ่12  

พฤษภาคม  2563  หนา้ 4 ขอ้ 9

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 30 ขอ้ 5 หว้งปี 2563

17,000.00       ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



2
จดัซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800

 VA จ านวน 3 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อเคร่ือง

ส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA  จ านวน 3

 เคร่ือง 

* สามารถจัดซื้อไดต้ามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับ

เดอืน พฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ.

วนัที ่12  พฤษภาคม  2563  หนา้ 21

 ขอ้ 62

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 30 ขอ้ 5 หว้งป ี2563

7,500.00         ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 2 24,500.00       



 3. ประเภทครุภัณฑ์  ส านักงาน

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจก ขนาด

 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อตูเ้หลก็บาน

เลือ่นกระจก  ขนาด 4 ฟุต จ านวน  2 ตู้

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 24 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

8,900.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

งบประมาณ (บาท)โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับที่

พ.ศ. 2564



2 จดัซื้อตูเ้หลก็แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อตูเ้หลก็  แบบ 

2 บาน มมีอืจับชนดิบิด มแีผ่นชัน้ปรับระดบั 

3 ชิ้น  คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.)  จ านวน  1 ตู้

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ  ธันวาคม 

 2562 หนา้ 27 ขอ้ 10.14 ( 10.14.1 ) 

คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป หนา้ 87

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 24 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

5,500.00         ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ



3

จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก

สว่น จ านวน 3 เคร่ือง (ชนดิแบบตดิ

ผนงั) ขนาด 24000 บทียูี จ านวน 2

 เคร่ือง ขนาด 15000 บทียูี จ านวน

 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ชนดิแบบ

ตดิผนงั) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 

เคร่ือง และขนาด 15,000 บีทียู  จ านวน 1 

เคร่ือง ( ราคารวมคา่ตดิตัง้ )

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ  ธันวาคม 

 2562 หนา้ 24-25 ขอ้ 10.6 ( 10.6.3 )

 คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป หนา้ 84-85

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 24 ขอ้ 1 หว้งปี 2563

76,000.00       ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 3 90,400.00       



แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อเคร่ืองหรับอากาศ ขนาด 

12,000 บทียูี  จ านวน 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ชนดิแบบ

ตดิผนงั)  จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 12,000 

บีทียู ( ราคารวมคา่ตดิตัง้ )

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ  ธันวาคม 

 2562 หนา้ 24-25 ขอ้ 10.6 ( 10.6.3 )

 คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป หนา้ 84-85

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 26 ขอ้ 2 หว้งปี 2563

17,000.00       ทต.เชยีงลกาง กองวชิาการฯ

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการล าดับที่

พ.ศ. 2564หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก



2 จดัซื้อโตะ๊ท างาน  จ านวน 1  ตวั

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อโตะ๊ท างาน 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 120x60 ซม. จ านวน 1 

ตวั 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 26 ขอ้ 2 หว้งปี 2563

2,700.00         ทต.เชยีงลกาง กองวชิาการฯ

รวม 2 19,700.00      



แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อเกา้อี้ท างาน 1 ตวั

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเกา้อี้ท างาน ขา

เหลก็  เอนหลงัได ้จ านวน 1 ตวั 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 29 ขอ้ 5 หว้งปี 2563

2,500.00         ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

2
จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น

 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ชนดิแบบ

ตดิผนงั) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 

เคร่ือง ( ราคารวมคา่ตดิตัง้ )

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ  ธันวาคม 

 2562 หนา้ 24-25 ขอ้ 10.6 ( 10.6.3 )

 คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป หนา้ 84-85

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 29 ขอ้ 5 หว้งปี 2563

28,000.00       ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

พ.ศ. 2564
ล าดับที่

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ



3
จดัซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้กจิกรรมอนบุาล

 4 ชุด

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อโตะ๊พร้อม

เกา้อี้กจิกรรมอนบุาล  จ านวน 4 ชุด 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 29 ขอ้ 5 หว้งปี 2563

11,440.00       ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 3 41,940.00       



แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จดัซื้อเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 2 ตวั

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อเกา้อี้

ท างาน ขาเหล็ก  เอนหลังได ้จ านวน 2 

ตัว 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จ่ายนอกเหนอืบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาได้

ตามราคาทอ้งตลาดทีม่คีรุภัณฑด์ังกลา่ว

จ าหนา่ยโดยค านงึถงึความเหมาะสมและ

ประหยัดงบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ 188 ขอ้ 6 หว้งปี

 2563

5,000.00         ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



2 จดัซื้อโตะ๊ท างาน จ านวน 2 ตวั

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อโตะ๊ท างาน

 ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 120x60 ซม. จ านวน

 2 ตัว 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จ่ายนอกเหนอืบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาได้

ตามราคาทอ้งตลาดทีม่คีรุภัณฑด์ังกลา่ว

จ าหนา่ยโดยค านงึถงึความเหมาะสมและ

ประหยัดงบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 30 ขอ้ 6 หว้งป ี2563

5,400.00         ทต.เชยีงกลาง กองชา่ง

รวม 2 10,400.00       



4. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จดัซื้อเคร่ืองสบูน้ า (ปั้มน้ า) 1 เคร่ือง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อเคร่ืองสบูน้ า (

 ปัม๊น้ า ) ขนาด 150 w   พร้อมอุปกรณ์ตดิตัง้

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565)  หนา้ 187 ขอ้ 5 หว้งปี 

2563

6,400.00         ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 1 6,400.00         

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



5. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อและตดิตัง้โทรทศันว์งจรปดิ

พร้อมอุปกรณ์ตอ่พว่ง จ านวน 1 ชุด

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อและตดิตัง้

โทรทัศนว์งจรปิดพร้อมอุปกรณ์ตอ่พว่ง  

จ านวน  1 ชุด  

พร้อมคา่ตดิตัง้เซทระบบและอุปกรณ์

**เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 25 ขอ้ 1 ,รายการแกไ้ขแผน

คร้ังที ่5  พ.ศ. 2563 หว้งปี 2563

95,100.00       ทต.เชยีงกลาง ส านักปลัดฯ

รวม 1 95,100.00       

ล าดับที่ โครงการ
พ.ศ. 2564หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานทีด่ าเนนิการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)



แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คา่จดัซื้อและตดิตัง้โทรทศันว์งจรปดิ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อและตดิตัง้

โทรทัศนว์งจรปดิพร้อมอุปกรณ์ตอ่พว่ง  

จ านวน  1 ชุด  

พร้อมคา่ตดิตัง้เซทระบบและอุปกรณ์

**เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จ่ายนอกเหนอืบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาได้

ตามราคาทอ้งตลาดทีม่คีรุภัณฑด์ังกลา่ว

จ าหนา่ยโดยค านงึถงึความเหมาะสมและ

ประหยัดงบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 28 ขอ้ 4 หว้งป ี2563

157,000.00    ทต.เชยีงกลาง กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 157,000.00    

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564



แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
จดัซื้อและตดิตัง้โทรทศันว์งจรปดิ

พร้อมอุปกรณ์ตอ่พว่ง 1 ชุด

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อและตดิตัง้

โทรทัศนว์งจรปิดส าหรับตดิตัง้ศนูย์อบรม

เดก็กอ่นเกณฑใ์นวัดคันนา  จ านวน 1 ชุด  

พร้อมคา่ตดิตัง้เซทระบบและอุปกรณ์

**เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ 188 ขอ้ 5 , รายการ

แกไ้ขแผนฯ  คร้ังที ่5  พ.ศ. 2563  หว้งปี 

2563

29,000.00       ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

2 จดัซื้อตูล้ าโพงขยายเสยีง 1 ชุด

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อตูล้ าโพงขยาย

เสยีง  จ านวน 1   ชุด 

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จา่ยนอกเหนอืบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาไดต้าม

ราคาท้องตลาดทีม่คีรุภัณฑด์งักลา่วจ าหนา่ย

โดยค านงึถงึความเหมาะสมและประหยัด

งบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 29 ขอ้ 5 หว้งปี 2563

4,900.00         ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 2 33,900.00       

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก



6. ประเภทครุภัณฑ์ อืน่

แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา ( รายการกนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ.2563 )
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

จดัซื้อเคร่ืองเลน่สนามส าหรับเดก็ 1 

ชุด (ศนูย์อบรมเดก็กอ่นเกณฑใ์นวัด

คนันา)

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อเคร่ืองเลน่

สนามส าหรับเด็ก  ประกอบดว้ยชุดมา้

หมุน  6 ทีน่ัง่ ฯลฯ  จ านวน 1 ชุด

*เป็นครุภัณฑท์ีต่ัง้จ่ายนอกเหนอืบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ามารถจัดหาได้

ตามราคาทอ้งตลาดทีม่คีรุภัณฑด์ังกลา่ว

จ าหนา่ยโดยค านงึถงึความเหมาะสมและ

ประหยัดงบประมาณ

**ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) เพิม่เตมิคร้ังที ่1 พ.ศ. 

2563 หนา้ 29 ขอ้ 5 หว้งป ี2563

73,000.00      ทต.เชยีงกลาง กองการศึกษา

รวม 1 73,000.00      

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564


