
 

  - ส ำเนำ - 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 
เทศบาลต าบลเชียงกลาง 

อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 



ทศบาลตาบล ชียง ลาง

ต/อา ภอ ชียง ลาง    จังหวัดนาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

143 หมที่ 10  ซอย-  ถนนนาน-ทงชาง  วง/ตาบล ชียง ลาง
  ต/อา ภอ ชียง ลาง  จังหวัดนาน  55160

พื้นที่ 26.00 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้งหมด 9,716 คน

ชาย 4,781 คน

หญิง 4,935 คน

อมล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 

ของ

ทศบาลตาบล ชียง ลาง

อา ภอ ชียง ลาง  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ ละสมาชิ สภา ทศบาลตาบล ชียง ลาง

บัดนีถึง วลาที่คณะผบริหาร อง ทศบาลตาบล ชียง ลาง จะได สนอราง ทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาปีตอสภา ทศบาลตาบล
ชียง ลางอี ครังหนึ่ง ฉะนัน ใน อ าสนี คณะผบริหาร ทศบาลตาบล ชียง ลางจึง อชี จงใหทานประธาน ละสมาชิ ท ทานไดทราบถึง
สถานะ ารคลังตลอดจนหลั าร ละ นวน ยบาย ารดา นิน าร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี

1. สถานะ ารคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ

ประ อบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 งินฝา ธนาคาร จานวน 102,519,994.70 บาท

1.1.2 งินสะสม จานวน 64,454,306.58 บาท

1.1.3 งินทนสารอง งินสะสม จานวน 43,775,895.07 บาท

1.1.4 ราย ารที่ได ัน งินไว บบ อหนีผ พัน ละยังไมได บิ จาย จานวน 1 ครง าร รวม 3,600.00 บาท

1.1.5 ราย ารที่ได ัน งินไว ดยยังไมได อหนีผ พัน จานวน 19 ครง าร รวม 210,300.00 บาท

1.2 งิน คงคาง จานวน 3,785,000.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์ รป ครองสวนทองถิ่นมีสถานะ าร งิน ดังนี

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

1 รายรับจริง จานวน 76,390,998.36 บาท ประ อบดวย

หมวดภาษีอา ร จานวน 1,923,224.47 บาท

หมวดคาธรรม นียม คาปรับ ละใบอนญาต จานวน 490,647.00 บาท

หมวดรายไดจา ทรัพย์สิน จานวน 1,230,967.31 บาท

หมวดรายไดจา สาธารณป ภค ละ ารพาณิชย์ จานวน 0.00 บาท

หมวดรายได บ็ด ตล็ด จานวน 252,280.00 บาท

หมวดรายไดจา ทน จานวน 1,620.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จานวน 32,519,975.58 บาท

หมวด งินอดหนนทั่วไป จานวน 39,972,284.00 บาท

2 งินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประสงค์ จานวน 29,000.00 บาท

3 รายจายจริง จานวน 59,702,029.98 บาท ประ อบดวย

งบ ลาง จานวน 21,924,765.23 บาท

งบบคลา ร จานวน 16,912,181.08 บาท

งบดา นินงาน จานวน 11,431,093.67 บาท

งบลงทน จานวน 5,920,610.00 บาท

งบรายจายอื่น จานวน 0.00 บาท

งบ งินอดหนน จานวน 3,513,380.00 บาท

4 รายจายที่จายจา งินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประสงค์ จานวน 29,000.00 บาท

5 รายจายที่จายจา งินสะสม จานวน 4,662,600.00 บาท

6 รายจายที่จายจา งินทนสารอง งินสะสม จานวน 0.00 บาท

7 รายจายที่จายจา งิน จานวน 0.00 บาท



คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,063,174.36 1,765,000.00 1,815,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 673,397.70 447,000.00 391,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,402,844.29 1,350,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 579,971.00 518,000.00 15,000.00

หมวดรายได้จากทุน 8,278.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,727,665.35 4,085,000.00 3,526,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 38,365,274.39 36,065,000.00 37,934,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,365,274.39 36,065,000.00 37,934,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,484,807.00 40,370,000.00 43,539,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,484,807.00 40,370,000.00 43,539,100.00

รวม 81,577,746.74 80,520,000.00 85,000,000.00



คา ถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 1 ประมาณการ ปี ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 21,629,830.40 27,216,320.00 28,186,060.00

งบบุคลากร 19,965,576.00 22,881,480.00 23,197,430.00

งบดา นินงาน 12,687,963.35 17,950,710.00 18,471,510.00

งบลงทุน 7,249,600.00 8,297,490.00 10,603,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 65,000.00 15,000.00

งบ งินอุดหนุน 4,487,000.00 4,109,000.00 4,527,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 66,019,969.75 80,520,000.00 85,000,000.00

รวม 66,019,969.75 80,520,000.00 85,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ของ

เทศบาลตาบลเชียง ลาง

อาเภอเชียง ลาง  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,176,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 15,269,070

แผนงานสาธารณสุข 6,483,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,100,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,695,140

ด้านการดาเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 28,186,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 85,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,127,570 1,748,000 2,979,900 12,855,470

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,279,250 1,748,000 2,979,900 10,007,150

งบดาเนินงาน 4,239,630 1,405,750 1,540,360 7,185,740

    ค่าตอบแทน 684,930 300,750 680,360 1,666,040

    ค่าใช้สอย 2,452,000 808,000 716,000 3,976,000

    ค่าวัสดุ 686,500 177,000 134,000 997,500

    ค่าสาธารณูปโภค 416,200 120,000 10,000 546,200

งบลงทุน 62,500 8,000 0 70,500

    ค่าครุภัณฑ์ 62,500 8,000 0 70,500

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000

    รายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

                                             รวม 12,494,700 3,161,750 4,520,260 20,176,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดาเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเชียงกลาง

อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 5,330,580 5,330,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,330,580 5,330,580

งบดาเนินงาน 4,494,090 4,494,090

    ค่าตอบแทน 556,090 556,090

    ค่าใช้สอย 1,517,900 1,517,900

    ค่าวัสดุ 2,290,100 2,290,100

    ค่าสาธารณูปโภค 130,000 130,000

งบลงทุน 1,347,400 1,347,400

    ค่าครุภัณฑ์ 128,000 128,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,219,400 1,219,400

งบเงินอุดหนุน 4,097,000 4,097,000

    เงินอุดหนุน 4,097,000 4,097,000

                                             รวม 15,269,070 15,269,070

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 2,807,520 0 2,807,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,807,520 0 2,807,520

งบดาเนินงาน 2,986,200 216,500 3,202,700

    ค่าตอบแทน 287,200 0 287,200

    ค่าใช้สอย 2,014,000 216,500 2,230,500

    ค่าวัสดุ 650,000 0 650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 92,800 0 92,800

    ค่าครุภัณฑ์ 92,800 0 92,800

งบเงินอุดหนุน 380,000 0 380,000

    เงินอุดหนุน 380,000 0 380,000

                                             รวม 6,266,520 216,500 6,483,020



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดาเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 80,000 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดาเนินงาน 150,000 950,000 1,100,000

    ค่าใช้สอย 150,000 950,000 1,100,000

                                             รวม 150,000 950,000 1,100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,203,860 0 2,203,860

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,203,860 0 2,203,860

งบดาเนินงาน 2,398,980 0 2,398,980

    ค่าตอบแทน 333,570 0 333,570

    ค่าใช้สอย 1,340,000 0 1,340,000

    ค่าวัสดุ 610,000 0 610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 115,410 0 115,410

งบลงทุน 92,300 9,000,000 9,092,300

    ค่าครุภัณฑ์ 92,300 0 92,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,000,000 9,000,000

                                             รวม 4,695,140 9,000,000 13,695,140

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 28,186,060 28,186,060

    งบกลาง 28,186,060 28,186,060

                                             รวม 28,186,060 28,186,060



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,176,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 15,269,070

แผนงานสาธารณสุข 6,483,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,100,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,695,140

ด้านการดาเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 28,186,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 85,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 ,62,65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเชียงกลาง และโดยอนุมัติของผ้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
85,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลเชียงกลางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตาบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลเชียงกลางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายทรัพยสมบรณ คาหว่าง)

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลเชียงกลาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตาแหน่ง ผ้ว่าราชการจังหวัดน่าน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอ เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,440,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,177,589.00 1,224,556.00 1,498,093.51 1,300,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบารุงท้องที่ 146,143.40 146,760.75 147,148.85 135,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 274,213.00 342,235.00 384,172.00 300,000.00 15.00 % 345,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 37,185.00 34,250.00 33,760.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,635,130.40 1,747,801.75 2,063,174.36 1,765,000.00 1,815,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 66,510.00 55,524.00 50,640.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 6,204.00 10,128.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,257.40 4,559.00 4,956.70 4,500.00 0.00 % 4,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,700.00 2,391.00 1,290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 196,875.00 303,988.00 367,693.00 285,000.00 1.75 % 290,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 10,700.00 5,500.00 6,300.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 4,150.00 2,060.00 2,630.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,480.00 6,320.00 7,180.00 5,500.00 0.00 % 5,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,870.00 1,720.00 3,950.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย 0.00 21,225.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนามันเชือเพลิง 0.00 0.00 1,420.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 5,520.00 2,860.00 4,360.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,900.00 10,450.00 12,600.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 1,400.00 800.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 32,702.00 39,268.00 155,040.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 36,600.00 36,680.00 30,740.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

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

     ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 220.00 400.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,453.00 8,389.00 5,870.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,055.00 305.00 600.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 393,392.40 516,643.00 673,397.70 447,000.00 391,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 867,020.00 706,205.00 551,745.00 550,000.00 27.27 % 700,000.00

     ดอกเบีย 1,056,316.31 755,439.50 851,099.29 800,000.00 -25.00 % 600,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,923,336.31 1,461,644.50 1,402,844.29 1,350,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 84,800.00 149,800.00 26,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 52,854.00 419,056.51 553,971.00 498,000.00 -99.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,654.00 568,856.51 579,971.00 518,000.00 15,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,900.00 51,685.00 8,278.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,900.00 51,685.00 8,278.00 5,000.00 5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 645,485.47 449,946.72 462,555.40 440,000.00 -9.09 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 21,905,956.98 22,511,746.30 22,979,754.30 21,900,000.00 5.02 % 23,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,730,837.68 3,603,064.72 3,886,316.58 3,700,000.00 -5.41 % 3,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 87,274.56 84,536.97 73,741.27 70,000.00 -7.14 % 65,000.00

     ภาษีสุรา 2,050,559.59 2,057,680.51 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,410,770.59 4,958,767.97 7,883,857.67 7,530,000.00 8.19 % 8,146,700.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 71,077.19 78,341.52 74,974.52 70,000.00 -7.14 % 65,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,116.19 64,312.03 61,588.65 55,000.00 9.09 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 2,013,753.00 2,245,176.00 2,942,486.00 2,300,000.00 17.29 % 2,697,700.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 34,985,831.25 36,053,572.74 38,365,274.39 36,065,000.00 37,934,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา 16,631,009.00 36,580,570.00 38,484,807.00 40,370,000.00 7.85 % 43,539,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,631,009.00 36,580,570.00 38,484,807.00 40,370,000.00 43,539,100.00

รวมทุกหมวด 55,710,253.36 76,980,773.50 81,577,746.74 80,520,000.00 85,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเชียงกลาง

อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 85,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,815,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 1,440,000 บาท
ประมาณการขึ้นใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ภาษีป้าย จานวน 345,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
อากรการฆ่าสัตว์ จานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 391,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จานวน 4,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จานวน 290,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จานวน 5,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:20:30 หน้า : 1/5



ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จานวน 500 บาท
ประมาณการขึ้นใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จานวน 600,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 37,934,400 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 23,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จานวน 8,146,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน 2,697,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 43,539,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา

จานวน 43,539,100 บาท
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ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  ประกอบด้วย
    1. ) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนฯ ตั้งไว้  10,000,000  บาท
    2. ) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ตั้งไว้  217,600  บาท
- ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  14,800  บาท
- อุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  14,800  บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  22,200  บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้  33,300  บาท
   3. ) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ตั้ง
ไว้  245,300  บาท
   4. ) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้ง
ไว้  627,200  บาท
   5. )  เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา ตั้งไว้  1,879,800  บาท
   6. )  เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ตั้ง
ไว้  3,972,400  บาท
   7. )  เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้  32,000  บาท
   8. ) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินเดือน สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  2,246,940  บาท
- เงินวิทยฐานะ สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  126,000  บาท
- ค่าการศึกษาบุตร สาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  30,800  บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  สาหรับผู้ดูแลเด็ก (ไม่กาหนดวุฒิ) ตั้ง
ไว้  1,445,280  บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป สาหรับผู้ดูแลเด็ก  ตั้ง
ไว้  24,000  บาท
- เงินประกันสังคม พนักงานจ้างทั่วไป สาหรับ ผู้ดูแลเด็ก ( 5%ค่าตอบ
แทน ) ตั้งไว้  73,880  บาท
  9. ) เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ) ตั้งไว้  5,020,800  บาท
 10. ) เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ตั้งไว้  84,000  บาท
 11. ) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตั้ง
ไว้  17,000,000  บาท
 12. ) เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  400,000  บาท
 13. ) เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเ
จ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  23,000  บาท
14. ) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  5,000
  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รอง
นายก 180,000 165,000 139,354 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 165,000 139,354 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 176,784 198,385 194,027 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,462,249 1,434,240 1,484,640 4.75 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,817,744 2,663,594 2,489,664 2,777,760 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,714,080 2,639,061 3,170,640 3,369,600 5.35 % 3,549,930

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800 68,418 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจาตาแหน่ง 167,929 149,218 204,000 204,000 0 % 204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 782,640 736,860 513,360 542,460 -47.96 % 282,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,009,000 1,022,010 1,039,800 1,079,760 2.11 % 1,102,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 112,100 95,670 77,880 64,380 -12.3 % 56,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,865,549 4,711,237 5,089,680 5,344,200 5,279,250

รวมงบบุคลากร 7,683,293 7,374,831 7,579,344 8,121,960 8,127,570

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง    จังหวัดน่าน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 2,400 243,470 76.09 % 428,730

ค่าเบี้ยประชุม 4,872 5,680 8,937.5 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,940 3,870 10,000 -20 % 8,000

ค่าเช่าบ้าน 46,800 46,800 35,800 87,750 64.1 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 117,810 68,870 107,050 135,660 -30.56 % 94,200

รวมค่าตอบแทน 169,482 127,290 158,057.5 486,880 684,930

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 828,406.65 863,423.01 862,623.31 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,152,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 1,232,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,447 61,862 144,928 145,000 -65.52 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 130,500 0 0 0 0 % 0

2.โครงการวันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย 14,750 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 111,179.5 192,945.01 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 530,000 -5.66 % 500,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 48,040 145,105 200,000 -60 % 80,000

โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล 0 16,020 14,820 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 1,900 16,790 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 143,956.35 133,710 93,940 181,000 43.65 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 1,137,060 1,236,134.51 1,471,151.32 2,398,000 2,452,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 104,786 111,398 69,287 100,000 -10 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,230 6,607 7,650 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,835 8,309 7,467 20,000 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 12,383 28,778 49,345.5 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 38,970 44,540 85,620 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 211,492 220,252 224,778 340,000 -15.74 % 286,500

วัสดุการเกษตร 3,730 2,284 3,460 10,000 900 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 80,000 62,040 9,490 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,870 37,920 50,850 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 55,600 19,800 18,000 122.22 % 40,000

วัสดุอื่น 51,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 608,196 577,728 527,747.5 743,000 686,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 263,178.08 268,809.7 268,263.26 340,000 -11.76 % 300,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 56,076.21 60,794.08 73,989.55 75,000 0 % 75,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,050.4 3,076.93 3,790.54 6,000 -40 % 3,600

ค่าบริการไปรษณีย์ 38,375 32,176 19,618 40,000 -25 % 30,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 361,679.69 368,074.31 373,236.95 468,600 416,200

รวมงบดาเนินงาน 2,276,417.69 2,309,226.82 2,530,193.27 4,096,480 4,239,630

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:20:54 หน้า : 3/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน  25 ตัว 0 0 0 0 100 % 62,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
แบบดับเบิ้ลแคบ  จานวน 1 คัน 0 0 695,000 0 0 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

0 0 0 957,000 -100 % 0

ทาสีรถทะเบียน น 1912, 80-4917 0 0 0 156,000 -100 % 0

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 11,870 0 130,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,870 0 825,000 1,113,000 62,500

รวมงบลงทุน 11,870 0 825,000 1,113,000 62,500

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 65,000 -76.92 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 65,000 15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 65,000 15,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 30,000 0 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธี 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมือง
น่านธารน้าใจให้คนน่าน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,001,580.69 9,684,057.82 10,964,537.27 13,446,440 12,494,700

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 981,862 1,204,320 1,212,351 1,465,180 15.21 % 1,688,000

เงินประจาตาแหน่ง 42,000 42,000 42,000 55,900 7.33 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,023,862 1,246,320 1,254,351 1,521,080 1,748,000

รวมงบบุคลากร 1,023,862 1,246,320 1,254,351 1,521,080 1,748,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 46,000 124,660 53.98 % 191,950

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,220 20,970 12,200 10,320 287.6 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 58,800 53,100 36,000 66.67 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,490 5,840 6,100 8,800 0 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 47,510 85,610 117,400 179,780 300,750

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 273,503.5 286,720 320,739 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 958,600 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคา
พิพากษา 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,721 4,726 1,871 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,460 32,830 54,463.56 0 0 % 0

2.โครงการจัดทาประชาคมเพื่อจัดทา
หรือทบทวนแผนต่างๆ 21,019 0 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับ
ตาบล/เมือง

0 7,340 2,125 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมท้องถิ่นและการฝึกอบรมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 2,750 2,600 20,650 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 311,453.5 334,216 399,848.56 1,158,600 808,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 26,951 50,000 40,020 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 157 5,000 -40 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500 0 9,900 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:20:54 หน้า : 6/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ 82,220 69,990 50,700 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 110,671 119,990 100,777 182,000 177,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 98,140.5 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 98,140.5 120,000 120,000

รวมงบดาเนินงาน 469,634.5 539,816 716,166.06 1,640,380 1,405,750

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 1 ตู้ 0 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน(ชนิดสวิงหลัง เอนหลัง
ได้ ขาเหล็ก) จานวน 2 ตัว 0 0 4,800 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานจานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา  จานวน 1 คัน 0 0 40,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล  จานวน  1  ตัว 0 0 0 37,390 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0 0 0 7,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

1.จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 
VA จานวน 2 เครื่อง 6,000 0 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 
จานวน 1 ชุด 0 0 0 350,000 -100 % 0

3.จัดซื้อสาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 
2 จานวน 1 ตู้ 0 0 0 740,000 -100 % 0

4. จัดซื้อแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade สาหรับตู้ 
Enclosure/Chassis  แบบที่ 2 
จานวน 1 ตู้

0 0 0 500,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
จานวน 1 เครื่อง

0 0 15,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จานวน 1 เครื่อง 0 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 63,700 1,645,790 8,000

รวมงบลงทุน 6,000 0 63,700 1,645,790 8,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,499,496.5 1,786,136 2,034,217.06 4,807,250 3,161,750

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,563,598 1,693,981 1,797,460 2,506,580 4.38 % 2,616,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 7,341 6,960 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจาตาแหน่ง 55,500 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 249,535 248,900 253,200 262,680 2.1 % 268,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 34,185 30,520 26,220 22,500 -23.47 % 17,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,902,818 2,040,742 2,143,840 2,869,760 2,979,900

รวมงบบุคลากร 1,902,818 2,040,742 2,143,840 2,869,760 2,979,900

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54,300 91,500 198,700 320,960 21.25 % 389,160

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,520 22,710 53,170 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 133,900 123,350 121,500 120,000 107 % 248,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,630 53,500 20,500 14,400 -11.11 % 12,800

รวมค่าตอบแทน 231,350 291,060 393,870 485,360 680,360

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 595,525 456,051.02 447,324 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 597,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 576,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46,784 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 86,392.5 53,850 100,000 -20 % 80,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 2,790 3,390 13,630 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 645,099 545,833.52 514,804 712,200 716,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 64,292 69,655 46,204 70,000 -14.29 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 550 380 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 863 894 893 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 55,570 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 135,155 141,099 103,047 144,000 134,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,546.99 90,843 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 94,546.99 90,843 0 0 10,000

รวมงบดาเนินงาน 1,106,150.99 1,068,835.52 1,011,721 1,341,560 1,540,360

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว 0 2,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน(จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 
เครื่อง

16,000 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด LED 
ขาวดา(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง 3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง 0 0 3,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,300 2,900 3,300 0 0

รวมงบลงทุน 19,300 2,900 3,300 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,058,268.99 3,112,477.52 3,158,861 4,211,320 4,520,260

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,559,346.18 14,582,671.34 16,157,615.33 22,465,010 20,176,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการช่วยเหลือประชาชน 76,595 125,515 15,830 150,000 -100 % 0

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 0 9,930 10,490 12,000 -100 % 0

3.โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 29,595 0 0 0 0 % 0

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

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 106,190 164,977 26,320 162,000 10,000

รวมงบดาเนินงาน 106,190 164,977 26,320 162,000 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 106,190 164,977 26,320 162,000 10,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 106,190 164,977 26,320 162,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 882,000 2,738,258 3,196,800 3,398,880 8.13 % 3,675,300

เงินประจาตาแหน่ง 13,500 18,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 42,000 200 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 219,330 1,272,690 1,310,920 1,406,040 2.79 % 1,445,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 122,235 89,840 60,960 -60.63 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,114,830 4,151,183 4,657,560 4,967,880 5,330,580

รวมงบบุคลากร 1,114,830 4,151,183 4,657,560 4,967,880 5,330,580

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 201,560 113.48 % 430,290

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 35,000 42,000 42.86 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 71,150 56,150 54,800 1.82 % 55,800

รวมค่าตอบแทน 0 71,150 91,150 298,360 556,090

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,422 205,470 157,721 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 323,600 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 288,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ 0 3,300 0 0 0 % 0

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 934,200 837,120 0 0 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 52,381 0 0 0 0 % 0

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 1,020,703 0 0 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 32,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ/จีนแก่เด็ก
และเยาวชน 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแก่เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 930,680 -0.08 % 929,900

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 7,950 6,398 47,340 14,100 254.61 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,393,456 1,205,022 1,109,750 1,493,380 1,517,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 122,720 29,131 39,866 125,000 -60 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 54,344 22,098 74,173 60,000 0 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,974,870.62 2,032,981.04 2,123,036.16 2,094,420 1.46 % 2,125,100

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 330,000 -96.97 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 19,130 0 50,000 -80 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,020 21,200 34,110 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 2,184,954.62 2,124,540.04 2,271,185.16 2,694,420 2,290,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,365.88 17,612.84 29,537.8 189,460 -47.22 % 100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 20,441.02 16,095.64 16,136.46 27,500 9.09 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,574.42 2,568 2,568 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,381.32 36,276.48 48,242.26 219,960 130,000

รวมงบดาเนินงาน 3,616,791.94 3,436,988.52 3,520,327.42 4,706,120 4,494,090

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทรงต่า จานวน 
1 ตู้ 5,000 0 0 0 0 % 0

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง จานวน 
1 ตู้ 7,000 0 0 0 0 % 0

- พัดลมโคจรติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง 
จานวน 8 ตัว 13,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต  จานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 7,400

จัดซื้อโต๊ะทางาน  จานวน 2 ตัว 0 0 0 0 100 % 5,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จานวน 1 เครื่อง

16,000 0 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์  สาหรับงานสานัก
งาน ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ) 
จานวน 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน  จานวน 2 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 
เครื่อง

0 0 15,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 
เครื่อง

0 0 3,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที)

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 8,600

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเชียงกลาง

0 0 0 0 100 % 57,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,200 16,000 18,800 15,400 128,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เทลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง 0 0 0 0 100 % 583,500

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง 0 0 0 0 100 % 385,900
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ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอน 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 1,219,400

รวมงบลงทุน 41,200 16,000 18,800 15,400 1,347,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,846,000 3,767,000 4,052,000 0 0 % 0

โครงการกรีฑา นักเรียนและประชาชน  0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรศีลธรรมนัก
เรียน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา นักเรียน
และประชาชน  0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน
และประชาชน 0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  นักเรียน
และประชาชน  0 0 0 41,000 -100 % 0

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้ในชีวิตประจา
วันแบบเข้ม

0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียน   0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเรียนฟรี 15 ปี ( กิจกรรมวัน
เด็ก ) 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ครูและบุคลากร  0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นัก
เรียน 0 0 0 0 100 % 88,000

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน   0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 3,256,000 20.52 % 3,924,000
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โครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 228,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 352,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 30,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,876,500 3,767,000 4,052,000 4,034,000 4,097,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,876,500 3,767,000 4,052,000 4,034,000 4,097,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,649,321.94 11,371,171.52 12,248,687.42 13,723,400 15,269,070

รวมแผนงานการศึกษา 8,649,321.94 11,371,171.52 12,248,687.42 13,723,400 15,269,070

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,270,697 1,506,166 1,724,700 1,833,960 7.64 % 1,974,060

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจาตาแหน่ง 67,200 81,307 85,200 127,200 -33.02 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 235,534 238,560 246,240 260,280 5.9 % 275,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 385,876 356,780 361,080 370,560 1.49 % 376,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 49,456 42,640 38,340 34,620 -15.25 % 29,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,075,963 2,292,653 2,522,760 2,693,820 2,807,520

รวมงบบุคลากร 2,075,963 2,292,653 2,522,760 2,693,820 2,807,520

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,000 11,000 11,000 115,500 101.56 % 232,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260 0 2,880 5,000 0 % 5,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,840 29,300 40,250 35,000 41.14 % 49,400

รวมค่าตอบแทน 39,100 40,300 54,130 155,500 287,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,247,894.5 1,459,217.12 1,770,923.91 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,740,550 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 864,000

ค่าจ้างเหมาบริการสาหรับสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าพื้นที่ต่างๆ 0 0 0 0 100 % 900,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 20 % 60,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 76,860 121,490 69,580 130,000 15.38 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,324,754.5 1,589,007.12 1,850,659.91 1,920,550 2,014,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 29,962.5 29,431 26,141 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,457 8,376 19,223 50,000 -60 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 21,252 23,990 15,220 30,000 -66.67 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,400 4,500 55,710 40,000 50 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 349,337 351,982 435,299 684,019 -41.52 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,155 34,590 21,720 39,200 78.57 % 70,000

วัสดุการเกษตร 51,910 6,105 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 17,016 17,820 22,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,890 18,710 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 539,379.5 495,504 626,013 938,219 650,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 229,620.16 165,227.89 53,469.8 65,000 -69.23 % 20,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 121,034.24 84,551.24 44,829.46 50,000 -70 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 350,654.4 249,779.13 98,299.26 115,000 35,000

รวมงบดาเนินงาน 2,253,888.4 2,374,590.25 2,629,102.17 3,129,269 2,986,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

- พัดลมโคจรติดเพดาน/ฝาผนังพร้อม
ติดตั้ง จานวน 4 ตัว 6,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จานวน 1 
ตัว 0 0 0 0 100 % 1,800

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  จานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 1,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบละเอียด 
(ULV) จานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 70,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกาย 
จานวน 1 ชุด 0 0 313,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 14,900

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อโต๊ะขูดขนหมู จานวน 1 ชุด 0 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จานวน 1 คัน 0 0 1,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,600 0 329,600 21,100 92,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องน้าตลาดสดเทศบาลตาบล
เชียงกลาง จานวน 1 หลัง 0 0 153,200 0 0 % 0

ก่อสร้างอาคารที่ออกกาลังกาย สวน
สาธารณะเทศบาลตาบลเชียงกลาง 
จานวน 1 หลัง

0 0 231,000 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างแผงจาหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาลตาบลเชียงกลาง 0 81,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติมมุ้งลวดตาข่ายบริเวณ
พ่อค้าเนื้อสัตว์ 0 23,000 0 0 0 % 0

ต่อเติมกันสาดพร้อมติดตั้งรางน้าฝน
ตลาดสดเทศบาลตาบลเชียงกลาง 0 0 90,000 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้าโรงฆ่าสัตว์แบบมี
ฝาปิด 0 0 66,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. 
แบบมีฝาปิดหลังแผงจาหน่ายสินค้าของ
นางไพวรรณ์  คาสูง

0 72,500 0 0 0 % 0

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

โครงการปรับปรุงผนังโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลเชียงกลาง 0 0 0 194,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 443,500 540,200 244,000 0

รวมงบลงทุน 6,600 443,500 869,800 265,100 92,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 75,000 20,000 25,000 0 0 % 0

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 0 0 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 154,400 0 380,000 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ( บ้านนาหนุน )

0 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ( บ้านดอนสบเปือ 
)

0 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ  ( บ้านศรีอุดม )

0 0 0 9,000 -100 % 0
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ( บ้าน
คันนา )

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 380,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  ( บ้านป่าแดง ) 0 0 0 11,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  ( บ้านห้วยเลื่อน ) 0 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ( บ้านสันทนา ) 0 0 0 11,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 
บ้านศรีอุดม )

0 0 0 11,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One  ( บ้านพูล ) 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  ( บ้านหนองแดง )

0 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ( 
บ้านเชียงโคม )

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ( 
บ้านเจดีย์ 2 ) 

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 
บ้านน้าคา )

0 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 
บ้านพูล )

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 
บ้านสบกอน 3 )

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านเจดีย์ 1 ) 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านดอนสบ
เปือ )

0 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านรัชดา 1 ) 0 0 0 10,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านสบกอน 
1 )

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านหนอง
แดง )

0 0 0 10,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ( บ้านห้วยเลื่อน 
)

0 0 0 10,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านรัชดา 2 ) 0 0 0 10,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านวังว้า ) 0 0 0 10,500 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ( บ้านสบกอน 2 
)

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสง  ( บ้านเจดีย์ 2 ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านเจดีย์ 1 ) 0 0 0 15,000 -100 % 0
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โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านเชียงโคม ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านนาหนุน ) 0 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านป่าแดง ) 0 0 0 8,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านรัชดา 1 ) 0 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านรัชดา 2) 0 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านวังว้า ) 0 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านสบกอน 1 ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านสบกอน 2 ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านสบกอน 3 ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  ( บ้านสันทนา ) 0 0 0 8,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ( บ้านคันนา ) 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ( บ้านน้าคา ) 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 229,400 20,000 405,000 405,000 380,000

รวมงบเงินอุดหนุน 229,400 20,000 405,000 405,000 380,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,565,851.4 5,130,743.25 6,426,662.17 6,493,189 6,266,520

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้าคา 
ม. 1 ต.พญาแก้ว 7,566 0 0 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาขยะ 0 38,375 27,550 20,000 400 % 100,000

โครงการตรวจคุณภาพน้าดิบและปรับ
ปรุงคุณภาพน้าอุปโภค บริโภค 0 0 4,200 5,000 -100 % 0

โครงการตรวจคุณภาพและปรับปรุง
คุณภาพแหล่งน้า 3,930 0 0 0 0 % 0

โครงการทาน้ายาสมุนไพรปราบศัตรูพืช 
บ้านนาหนุน ม. 2 ต.เปือ 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการทาแนวกันไฟป่าม่อนพระเจ้า
บ้านเจดีย์ 0 4,750 5,000 2,000 -100 % 0

โครงการทาปุ๋ยหมักบ้านสันทนา ม. 4 ต
.เปือ 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าชุมชน บ้านป่าแดง ม. 
8 ต.เปือ 7,600 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือ
ติดต่อ 56,712 67,900 69,882 60,000 8.33 % 65,000

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ในเขตเทศบาล 7,000 0 8,485 0 0 % 0

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ในเขตเทศบาลฯ 0 0 0 11,000 172.73 % 30,000

โครงการรักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม 0 37,785 2,500 2,000 400 % 10,000

โครงการรู้ทันเอดส์กับเทศบาลตาบล
เชียงกลาง 5,000 7,480 8,610 4,750 57.89 % 7,500

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ทุกกลุ่ม บ้านนาหนุน 0 3,125 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ 0 0 7,500 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ บ้านเจดีย์ ม.10 0 5,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาล 4,280 0 0 0 0 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 3,425 3,750 7,000 -42.86 % 4,000

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนและทา
แนวกันไฟ บ้านศรีอุดม ม. 1 ต
.เชียงกลาง

7,600 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ากอน 
บ้านเจดีย์ ม. 10 ต.เชียงกลาง 8,100 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลาน้ากอน  
บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 10 0 1,700 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พันธุ์ปลาแม่น้ากอน 0 0 6,385 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พันธุ์ปลาลาน้ากอน 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
บ้านป่าแดง ม. 8 ต.เปือ 9,385 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 127,173 169,540 143,862 156,750 216,500

รวมงบดาเนินงาน 127,173 169,540 143,862 156,750 216,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 127,173 169,540 143,862 156,750 216,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,693,024.4 5,300,283.25 6,570,524.17 6,649,939 6,483,020
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่างๆ 0 40,951 59,610 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ  
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 40,951 59,610 40,000 80,000

รวมงบดาเนินงาน 0 40,951 59,610 40,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 40,951 59,610 40,000 80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 40,951 59,610 40,000 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 73,085 0 16,499 0 0 % 0

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,085 0 16,499 10,000 150,000

รวมงบดาเนินงาน 73,085 0 16,499 10,000 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 73,085 0 16,499 10,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 105,700 -100 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 49,901 21,891 62,820 50,000 60 % 80,000

- โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 23,744 0 49,700 98,831 1.18 % 100,000

- โครงการสืบสานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 237,044 17,200 205,332.85 0 0 % 0

- โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 670,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 310,689 39,091 317,852.85 504,531 950,000

รวมงบดาเนินงาน 310,689 39,091 317,852.85 504,531 950,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซุ้มอุโมงค์น้าเพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

0 0 298,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 298,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 298,000 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 310,689 39,091 615,852.85 504,531 950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 383,774 39,091 632,351.85 514,531 1,100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,054,592.29 1,340,187 1,379,438 1,735,152 14.02 % 1,978,440

เงินประจาตาแหน่ง 33,757.61 38,500 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 209,560 214,917 226,863 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,535 140,900 145,200 154,680 3.57 % 160,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,185 18,520 14,220 10,500 -50.29 % 5,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,461,629.9 1,753,024 1,807,721 1,960,332 2,203,860

รวมงบบุคลากร 1,461,629.9 1,753,024 1,807,721 1,960,332 2,203,860

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 89,140 101 % 179,170

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 33,920 15,300 39,020 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 50,100 98,550 78,000 66,000 45.45 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,850 26,900 16,100 14,000 31.43 % 18,400

รวมค่าตอบแทน 106,870 140,750 133,120 209,140 333,570

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 332,092.12 1,443,094.76 490,181.26 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 859,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 0 100 % 780,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,512 24,344 47,480 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 77,650 65,230 513,510 499,700 0.06 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 413,254.12 1,532,668.76 1,051,171.26 1,408,900 1,340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 20,785 29,426 19,272 40,000 -50 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 183,680 177,850 195,335 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 60,285 49,437 85,746 200,000 -25 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,415 50,359 68,126 83,000 -3.61 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 6,580 138,000 -27.54 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 18,370 8,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,720 34,950 39,450 40,000 0 % 40,000

วัสดุสารวจ 0 8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 329,885 368,392 427,509 736,000 610,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 102,369.32 160,000 -37.5 % 100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 0 0 2,140 0 0 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 8,988 71.45 % 15,410

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 104,509.32 168,988 115,410

รวมงบดาเนินงาน 850,009.12 2,041,810.76 1,716,309.58 2,523,028 2,398,980
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา  จานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 40,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  
จานวน 2 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา แบบ Network สาหรับ
กระดาษ A3

0 0 0 53,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 0 2,500 0 % 2,500

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 64,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 0 0 71,500 92,300

รวมงบลงทุน 64,000 0 0 71,500 92,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,375,639.02 3,794,834.76 3,524,030.58 4,554,860 4,695,140

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอย 
7 ถึงนาป่าเลา   บ้านนาหนุน   หมู่ที่ 2  
ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 169,300 -100 % 0
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 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล. จานวน 
2 บ่อ ช่วงบ้านนางอัมพรรณ ใสสะอาด
ถึงโกดัง สจ.หมู บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 222,500 0 0 0 % 0

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดจากหน้าวัดฉิมพลีวนาราม
ถึงลาห้วยตึด บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 104,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
สายหลักในหมู่บ้านน้าคา โดยขยายไหล่
ทาง 2 ข้าง บ้านน้าคา หมู่ 1 ตาบลพญา
แก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

190,600 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบ้านนายเดช อินทา ถึง 
บ้านนายละออ อินทา บ้านสบกอน หมู่ 5
 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 170,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายสกล นันตา ถึงหน้าบ้านนายสมสุข 
คายันต์ บ้านหนองแดง หมู่ 1 ต.เปือ 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

30,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดศรี
ชุม ถึง ป่าสุสานบ้านป่าแดง 
บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน    

0 184,500 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากดงวัง
ว้าถึงสะพานลาน้าเปือ   บ้านห้วยเลื่อน   
หมู่ที่ 6  ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 116,100 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายรัญ  แสงรัตน์  ถึงบ้านนางชะนีนาถ 
- บ้านนางอัมพรรณ ใสสะอาด  บ้าน
เจดีย์ หมู่ 10 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

181,500 0 0 0 0 % 0
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวน
นายรัชกฤษ พุ่มพันธชาติ ถึงสวนนาย
บุญทา ฝีปากเพราะ   บ้านรัชดา   หมู่ที่ 
15  ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 373,300 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
เหมืองทุ่งคุ้ม ถึงสะพานสายรุ้ง   บ้าน
เชียงโคม   หมู่ที่ 2  ตาบลเชียงกลาง  
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 247,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 
จากบ้านนายเพชร แสงรัตน์ ถึง บ้าน
นายเวช เทพอินทร์ บ้านเชียงโคม หมู่ 2 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 52,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้น
วัดเชียงโคมทิศตะวันออก บ้านเชียงโคม 
หมู่ 2 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 

0 158,500 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบป่า
สุสานบ้านหนองแดง บ้านหนองแดง หมู่ 
1 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน   

0 253,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่าง
น้ายอน ต่อจากจุดเดิม บ้านนาหนุน หมู่ 
2 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน    

0 140,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน
นางมอย ยศอาลัย ถึงข้างบ้านนายคา เท
ใหม่ บ้านหนองแดง หมู่ 1 ต.เปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน 

54,700 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด
จอมราษฏร์-สวนลาใย ของนายอุดม 
จิตตรง บ้านวังว้า หมู่ 5 ต.เปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน 

79,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวน
นายปั้น - โรงสีข้าวชุมชน บ้านรัชดา หมู่ 
15 ต.เปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

190,282 0 0 0 0 % 0
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- โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากโกดัง 
สจ.ณัฐชัย ถึงสวน รตท.ภานุวัฒน์ ถึง
บ้านนายจรัญ แสงรัตน์   บ้านเจดีย์   หมู่
ที่ 10  ตาบลเชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 277,700 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเก่าถึงถนนสายบ้านเชียง
โคม-สร้อยพร้าว   บ้านเจดีย์   หมู่ที่ 3  
ตาบลเชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 306,500 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 9  
บ้านน้าคา  หมู่ที่ 1  ตาบลพญาแก้ว  
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 313,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาทุ่ง
เปือ ตลอดสาย   บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 1 
 ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 288,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง ถม
ดิน กรวด ทราย พร้อมท่อลอดเหลี่ยม
เข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตรสายนาเด่น บ้าน
คันนา  หมู่ที่ 2  ตาบลพญาแก้ว  อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 297,200 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดน้าเหล็ก 
ลาเหมือง 8 จุด (ลาเหมืองซอย) บ้านสบ
กอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

79,600 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างพนังกันน้ากัดเซาะ
ถนนห้วยกลอย  บริเวณที่นานายเฉลิม  
อินต๊ะเม้า   บ้านศรีอุดม  หมู่ที่ 1  ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 385,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง
ลาห้วยน้าจังบริเวณหน้าตลาดสดบ้านพูล 
 บ้านพูล  หมู่ที่ 3  ตาบลพญาแก้ว  
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 193,000 -100 % 0
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- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. 
จากบ้านนายปกรณ์  จิตวงค์ ถึงบ้านนาง
จันทร์  อินทา บ้านสบกอน หมู่ 13 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 106,700 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. 
แบบมีฝาปิด บ้านนายเขียนทอง พรมมา 
- บ้านนางเฉลียว โนราช บ้านสบกอน 
หมู่ที่ 5 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

127,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. 
แบบมีฝาปิดช่วงข้างโกดังแสงทอง ถึง
ลาห้วย  บ้านสบกอน   หมู่ที่ 5  ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 120,400 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางนงลักษณ์ ศร
สัมฤทธิ  - บ้านนายศักดิพล คายันต์ บ้าน
รัชดา หมู่ 11 ต.เปือ อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 

202,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิด บ้านนายกู้ – รอยพระบาท 
บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ต.เปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

132,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนางวิชุดา 
พิรามรักษ์ ถึงบ้านนางเฉลียว โนราช 
บ้านสบกอน หมู่ 5 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 104,500 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนายวิทยา 
จิณะแสน ถึง บ้านนางเบญจวรรณ สิทธิ 
บ้านสบกอน หมู่ 5 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 102,000 0 0 0 % 0
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- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน  บ้านป่าแดง หมู่ 
8 ต.เปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

131,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. 
พร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายวิวัชชัย 
เดือดดี ถึงลาน้าเปือ   บ้านป่าแดง   หมู่ที่ 
8  ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 212,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากสาม
แยก ตชด.ถึงลาห้วยข้างบ้าน ดต
.ประชุม คงทัพ   บ้านสบกอน   หมู่ที่ 11 
 ตาบลเชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 198,000 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. ตัวยู 
จากนานางประจวบ  สลีอ่อน ถึง ลาห้วย
งิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

20,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. ตัวยู 
สายกลางทุ่งคุ้ม – ลาห้วยหิน บ้านสบกอ
น หมู่ที่ 11 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

151,100 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. นา
บ้านห่างใต้ บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
     

0 273,500 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. รูป
ตัววี นานายศรีลัย สุทธการ - นานายสม 
พันธยอด บ้านหนองแดง หมู่ 1 ต.เปือ 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

97,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สาย
นานายอัมรินทร์ สิงห์ธนะ-นานายวิเชียร 
โนราช   บ้านlสันทนา  หมู่ที่ 4  ตาบล
เปือ  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 122,700 -100 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.(ตัวยู) 
จากนานายจานง โนราช ถึงนานางชรัญ
พร ดานเรือง บ้านสันทนา หมู่ 4 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

83,500 0 0 0 0 % 0
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- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.(ตัวยู) 
นาสายต้นข่อย จากนานายไสว ขอดเต
ชะ ถึงนานายหน่อ ปันคา บ้านคันนา หมู่ 
2 ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

48,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.(ตัวยู) 
สายลุ่มวัดนานายดา คาพล ถึงนานายปัน 
ขอดเตชะ บ้านคันนา หมู่ 2 ตาบลพญา
แก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

44,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู จากนานายนุ่น มาลารัตน์  ถึง ลาห้วย
งิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

58,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู สายนาแคว้น จากนา ร.ต.ต.สุพัฒน์ 
ขอดเตชะ ถึง นานายอนุชิต สมนึก บ้าน
คันนา หมู่ 2 ตาบลพญาแก้ว อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

104,500 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู สายนาพร้าวใต้ บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 1 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

204,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) จากนานายจานงค์ คาวงค์ ถึง นา
นางชรัญพร ดานเรือง บ้านสันทนา หมู่ 
4 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 107,800 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) ท้ายลาเหมืองชลประทาน 
จากนา ดต.ชรินกร  อิ่นมีกุล ถึง นานาย
ตัน ราลึก บ้านคันนา หมู่ 2 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 266,011.79 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) ทุ่งสะล้าน ช่วงจากฝาย
ทุ่งสะล้าน ถึงนานายเสวียน กลัดคา บ้าน
น้าคา หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  

0 51,000 0 0 0 % 0
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- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) นาดง จากนานายสมาน 
กลัดคา ถึง นานางสมร พงษ์ขัน บ้านน้า
คา หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 52,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) นาน้าคา จากนานายยอด 
อินทา ถึง นานายสว่าง ยะปัญญา บ้าน
น้าคา หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 52,000 0 0 0 % 0

- โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
ยู(U) สายริมวัดห่าง จากนานายอุ่น ยะ
ปัญญา ถึง นานางบัวจันทร์ อินธรรม 
บ้านน้าคา หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน 

0 59,000 0 0 0 % 0

- โครงการขุดลอกลาห้วยหิน จากบ้าน
นายเกษม – ร้านสะดวกซื้อ บ้านสบกอน 
หมู่ที่ 11 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน  

12,200 0 0 0 0 % 0

- โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านช่วง 
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ ถึงลาน้ากุ่ม 
บ้านห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน    

0 102,500 0 0 0 % 0

- โครงการเทลานคอนกรีตช่วงหน้า
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ช่วงหน้า
บ้านนายแสวง จักอะโน   บ้านงิ้ว   หมู่ที่ 
9  ตาบลเชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 82,400 -100 % 0

- โครงการวางท่อระบายน้าจากข้าง
ไปรษณีย์ถึงประปาอาเภอเชียงกลาง 
พร้อมบ่อพัก บ้านสบกอน หมู่  11 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 

0 312,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนนลูกรังถมหินกรวดทราย  
เรียบเหมืองคาวจากทางสายพระธาตุ-น้า
กอน  ถึงนานางพิน  ปันหล้า  บ้านเจดีย์ 
หมู่ที่ 3 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 58,600 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนลาด
ยางแอสฟัลติกส์ทุกสาย/ซอยภายในหมู่
บ้าน(ซอย 1,2,3,4,5,6)   บ้านรัชดา   
หมู่ที่ 11  ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

0 0 0 319,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากดงวัง
ว้า ถึง สะพานลาน้าเปือ บ้านห้วยเลื่อน 
หมู่ 6 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 157,100

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายยัง พงษ์ขัน ถึง ถนนสายน่าน-ทุ่ง
ช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 467,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเก่าถึงถนนสายบ้านเชียง
โคม-สร้อยพร้าว บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 272,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง บ้าน
นายอนันต์-ถนนป่าสุสานบ้านเจดีย์ บ้าน
สบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 538,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ร
ตอ.ณรน พันจุ้ย บ้านสบกอน หมู่ 11 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 93,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่าง
น้ายอน(ต่อจากจุดเดิม)บ้านนาหนุนหมู่ 
2 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 163,700 0 0 % 0
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-โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายยงค์  เทพอินทร์ ถึงบ้านนายวีรเดช  
กาบนันทา  บ้านศรีอุดมหมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 137,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้า
ศาลเจ้าพ่อพญาธร ถึง ทุ่งนา บ้านคันนา 
บ้านพูล หมู่ 3 ตาบลพญาแก้ว อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 120,000

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงจาก
โกดัง สจ.ณัฐชัย ถึง บ้านนายจรัญ  แสง
รัตน์ บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 275,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงทางไป
สู่ที่ทากินจากนายสมเร็จ  ปัญญาฟู  ถึง
ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง  บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 0 256,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ่อขยะหมู่
บ้าน ถึง ถนนพระธาตุดอยแก้ว ถึงบ้าน
นาหนุน บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 122,700

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลติกส์ทับผิวถนนคอนกรีตถนนสาย
หลักบ้านดอนสบเปือตลอดสาย   บ้าน
ดอนสบเปือ  หมู่ที่ 7  ตาบลเปือ  อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 196,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถมหินกรวดทรายจาก
ดงวังว้าถึงสะพานน้าเปือ บ้านห้วยเลื่อน 
หมู่ 6 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

79,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วย
มะค่า บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 0 100 % 290,000
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โครงการก่อสร้างฝาปิดลาเหมืองถนน
ช่วงบ้านนายอธิพงษ์-บ้านนางกัญญา  
บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 76,000

-โครงการก่อสร้างพนังกันน้ากัดเซาะ ( 
วางกล่องแกเบี้ยน ลาห้วยงิ้ว ) บ้านงิ้ว 
หมู่ 9  ตาบลเชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. 
แบบมีฝาปิดข้างบ้านนางพลอย โนราช 
บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบลเปืออาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 211,200

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.ซอย2 ถึงห้วยน้าจัง บ้านพูล หมู่ 3 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 210,000

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนางราตรี  จิณะ
แสน ถึงบ้านนายแต่ง  อินทา  บ้านสบ
กอน หมู่ 5  ตาบลเชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 211,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนายประสิทธิ  อิน
ธรรม  ถึงบ้านนายถวิล  อินทา  บ้านสบ
กอน หมู่ 13  ตาบลเชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 121,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนายวสันต์  อัญชัน 
 ถึงบ้านนายอุดม  จิตตรงบ้านวังว้า หมู่ 
5 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 110,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิดช่วงบ้านนายวิวัชชัย  เดือด
ดี  ถึงลาน้าเปือ บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 208,500 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้าน
นางนา  พรมมา-ถนนใหญ่  บ้านสบกอน 
หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 215,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้าน
นายชัย ซ้อนพุฒ ถึง บ้านนายแก้ว สุทธ
การ บ้านรัชดา หมู่ 15 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 148,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าช่วงบ้าน
นายเหรียญ ตีระชิ้น ถึง ข้างบ้านนาย
ณรงค์ ทองสุข บ้านรัชดา  หมู่ 15 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 256,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนาง
ปิยะภรณ์ อุ่นใจ ถึงบ้านนายศิลป์ ใจ
ประสงค์ บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 62,500

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. ทุ่งว้า 
ข้างวัดจอมราษฎร์ ช่วงนานางวันดี หาร
ต๊ะ ถึงนานางพิกุล โนราช   บ้านวังว้า  
หมู่ที่ 5  ตาบลเปือ  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

0 0 0 106,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนา
ทุ่งเหล่าตลอดสาย บ้านเชียงโคม หมู่ 2 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 413,500

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.จากนา
นายจานง คาวงค์ ถึงนานางชรัญพร  
ดานเรือง  บ้านสันทนา หมู่ 4  ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 123,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.จากนา
นายณรงค์ชัย ถึงนานายเจริญ  สุรินทร์  
บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7  ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 195,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.จากนา
นายสมาน  อินทา  ถึงนานางจันทร์เป็ง  
นิลคง  บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

148,000 0 0 0 0 % 0
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-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.ซอย 6 
(ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา)  บ้านน้าคา หมู่ 1 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 306,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.ท้ายลา
เหมืองชลประทาน  บ้านคันนา หมู่ 2 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 160,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.ทุ่งค่า 
นานางเตือนใจ อินทา  บ้านสบกอน ม. 
5  ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 0 105,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.ทุ่งว้า 
ข้างวัดจอมราษฎร์ ช่วงนานางวันดี หาร
ต๊ะ ถึง นานางพิกุล โนราช บ้านวังว้า หมู่ 
5 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 0 100 % 145,000

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.นานาย
ละออ  อินทา ถึงนานายสนั่น  ใจเพชร  
บ้านสบกอน ม. 5  ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 62,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.นานาย
แสวง  พรมมา ถึงนานายสิน  จิณะแสน  
บ้านสบกอน ม. 5  ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 57,000 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.นาป่า
บง  บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 166,500 0 0 % 0

-โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.พร้อม
วางท่อ คสล. ศก. 0.80 ม. นานายศรีลัย 
 สุทธการ ถึงนานายสม  พันธยอด (ต่อ
จากเดิม)  บ้านหนองแดง หมู่ 1 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 288,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายฝาย
น้าเปือ ถึงนานายสนอง จิตตรง บ้านสัน
ทนา หมู่ 4 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 159,100
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โครงการก่อสร้างลาเหมือง ห้วยหินบ้าน 
ผช.รัชนก ณ น่าน ถึง บ้านครูวีณา ไชย
ยงค์ บ้านสบกอน หมู่ 11 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 323,700

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคสล. สายนา
ริมป่า บ้านคันนา หมู่ 2 ตาบลพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 1,525,900

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคสล.ช่วงนา
นายสวาท  วรกมลธรรม  ถึงถนนสาย
น่าน-ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง 
นานายสนิท จักอะโน บ้านศรีอุดม หมู่ 1 
ตาบลเชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 240,200

-โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลาเหมืองใหญ่ 
บริเวณหน้าบ้านนายยศภัทร กันศร 
(แบบชนิดท่อลอดเหลี่ยม คสล.) บ้านสบ
กอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 207,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลาเหมืองใหญ่
บริเวณหน้าบ้านนายติบ ใจบุญ บ้านสบ
กอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการขยายไหล่ถนน คสล. จานวน 2 
ช่วง บ้านสบกอน    หมู่ที่ 13  ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน 

0 0 0 338,400 -100 % 0

-โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 2 ข้าง
ทาง จานวน 2 ช่วง  บ้านพูล หมู่ 3 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 194,800 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จานวน 2 
ช่วง   บ้านสบกอน   หมู่ที่ 5  ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน 

0 0 0 323,800 -100 % 0
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-โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ช่วงหน้าที่
ว่าการอาเภอเชียงกลาง ถึงลาน้าเป้า  
บ้านสบกอน ม. 11 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 480,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านนาง
ราตรี จิณะแสน ถึงสามแยกบ้านนายเอก 
สิทธิ บ้านสบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 237,600

-โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านช่วง 
รร.บ้านดอนสบเปือ ถึงลาน้ากุ่ม  บ้าน
ห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 114,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสวยนายชู
พงษ์ ปัตถมสิงห์ไทย บ้านรัชดา หมู่ 15 
ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 95,300

-โครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดย
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน
ถนนซอยหมู่บ้านรัชดา หมู่ 11 ช่วงจาก
ซอยบ้านนายสุรพล  อินทนนท์  ถึงหอ
ประชุมหมู่บ้านรัชดา หมู่ 11 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 317,000 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดย
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน
ถนนซอยหมู่บ้านรัชดา หมู่ 15 ช่วงรอบ
ด้านข้างและด้านหลังวัดรัชดา  บ้านรัช
ดา หมู่ 15 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 0 365,000 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง ลงหินกรวด
ทราย จานวน 2 จุด  บ้านคันนา หมู่ 2 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

0 0 136,500 0 0 % 0

-โครงการปรับปรุงผิวทาง ลงหินกรวด
ทรายเข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตรเลียบ
เหมืองฝาง  จากนานายสวัสดิ  อุ่นใจ ถึง
นานางแก้ว  อุยาณะ  บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 0 43,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการป้องกันตลิ่งพังลาน้าล้อม บ้าน
นาหนุน หมู่ 2 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 255,200

โครงการเรียงกล่องแกเบี้ยนช่วงนานาย
ธนวัต ขอดเตชะ ถึง บ้านนายธนพล 
ขอดเตชะ บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 81,700

โครงการเรียงกล่องหินแกเบี้ยนป้องกัน
ตลิ่งพังลาน้ากอน บ้านน้าคา หมู่ 1 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 537,600

-โครงการวางท่อระบายน้าจากข้าง
ไปรษณีย์ถึงประปาอาเภอเชียงกลาง  
พร้อมบ่อพัก  บ้านสบกอน หมู่ 11  
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

0 0 245,500 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงบ้านนายจาเนียร  ฝีปากเพราะ  ถึง
ถนนสายรัชดา-ป่าแดง บ้านรัชดา  หมู่ 
11 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

0 0 0 0 100 % 528,200

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงบ้านนายชานาญ คาศรี ผ่านสระน้า
หนองแดง ถึง บ้านนางสุพรรษา เขื่อน
ทะนะ บ้านหนองแดง หมู่ 1 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 535,700

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหลักบ้านดอนสบเปือตลอดสาย  
บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

0 0 0 0 100 % 305,000

ปรับปรุงแก้ไขอุโมงค์ลาห้วยตึดถนนเข้า
ซอย 6 บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 1 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

0 47,100 0 0 0 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000 -100 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,449,982 2,979,211.79 5,171,000 5,186,700 9,000,000

รวมงบลงทุน 2,449,982 2,979,211.79 5,171,000 5,186,700 9,000,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,449,982 2,979,211.79 5,171,000 5,186,700 9,000,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,825,621.02 6,774,046.55 8,695,030.58 9,741,560 13,695,140

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชาระหนี้เงินต้น 1,000,000 1,000,000 2,215,000 1,000,000 0 % 1,000,000

ค่าชาระดอกเบี้ย 335,736.98 262,750.68 311,915.07 310,000 -51.61 % 150,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 161,599 170,052 167,220 170,220 1.99 % 173,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 7,240 -3.31 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 13,172,600 14,109,000 15,573,600 9.16 % 17,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 3,869,600 3,608,800 4,684,800 7.17 % 5,020,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 69,000 66,000 72,000 16.67 % 84,000

สารองจ่าย 46,845 242,000 4,675 3,702,320 -18.97 % 3,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 293,705.14 72,548.8 82,542.33 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 50,000 27.42 % 63,710

ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 67,470 6.71 % 72,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 200,650

เงินช่วยพิเศษ 0 0 77,910 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 580,000 754,910 767,540 803,000 3.27 % 829,220

เงินบาเหน็จบานาญพนักงานครู 0 0 0 0 100 % 185,080
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เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา 685,854 0 219,228 782,910 -48.91 % 400,000

รวมงบกลาง 3,175,740.12 19,613,461.48 21,629,830.4 27,223,560 28,186,060

รวมงบกลาง 3,175,740.12 19,613,461.48 21,629,830.4 27,223,560 28,186,060

รวมงบกลาง 3,175,740.12 19,613,461.48 21,629,830.4 27,223,560 28,186,060

รวมแผนงานงบกลาง 3,175,740.12 19,613,461.48 21,629,830.4 27,223,560 28,186,060

รวมทุกแผนงาน 36,393,017.66 57,886,653.14 66,019,969.75 80,520,000 85,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเชียงกลาง
อาเภอ เชียงกลาง   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,494,700 บาท

งบบุคลากร รวม 8,127,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี, รองนายก
เทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,279,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 3,549,930 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล  ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 282,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1,102,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 56,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพหรือเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดาเนินงาน รวม 4,239,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 684,930 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 428,730 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งไว้  414,730 บาท  
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณีเทศบาลมีคาสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่  ตั้งไว้ 14,000 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง   

ค่าเบี้ยประชุม จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจาเทศบาล และคณะ
กรรมการอื่นๆ 
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 94,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 2,452,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 1,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้ 1,232,000  บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.) งานทาความสะอาดสานักงานเทศบาลฯ 
2.) งานทั่วไป  
3.) งานขับรถยนต์  
4.) งานดับเพลิง  
5.) งานรักษาความปลอดภัยสานักงานเทศบาล  
6.) งานขับรถยนต์ดับเพลิง
7.)  ฯลฯ   
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ   
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 50,000 บาท
1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 25,000 บาท 
    -เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่าย
อื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะ ศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    * เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลว. 28 ก.ค. 2548 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
2.) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้  15,000 บาท  
    -เพื่อเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่นๆซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบฯลฯ 
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว
. 28 ก.ค. 2548 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
** หมายเหตุ ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งงบประมาณไม่เกิน 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา
(รายรับจริงไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบ
ประมาณ 2561 = 43,108,939.74 บาท)  ตั้งได้ไม่เกิน 431,089.39
  บาท 
3.) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าพานพุ่ม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ หรืออื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินพิธี
ทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆของ อปท.
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
 3722 ลว. 10 ส.ค. 2555 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ที่กฎหมายกาหนด
* กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ
** ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลว. 
6 ก.ค. 61
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  99  ข้อ 2
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทยและวัน
เทศบาล
 ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  99  ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  104   ข้อ 1
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 686,500 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 90,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จานวน 20,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 50,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 286,500 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จานวน 100,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 20,000 บาท
* ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 60,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จานวน 40,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 416,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาลตาบล
เชียงกลาง
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนด

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัด
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาลตาบลเชียงกลาง  
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูง ค่าสื่อสาร ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัด
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
 * ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด
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งบลงทุน รวม 62,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน  25 ตัว จานวน 62,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้  ชนิดเอนหลังได้  ขาเหล็ก จานวน 25 ตัว เพื่อ
ใช้สาหรับงานสภาเทศบาลตาบลเชียงกลาง   
 *เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ จัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 183  ข้อ 1

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

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี จานวน 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงกลาง สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการโครงการงานรัฐพิธี 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด   
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 100  ข้อ 3

โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองน่านธารน้าใจให้คนน่าน จานวน 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงกลาง สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการโครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองน่าน  ธารน้าใจ
ให้คนน่าน  
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด  
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 100  ข้อ 4
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอเชียงกลาง  สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 100  ข้อ 5

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,161,750 บาท
งบบุคลากร รวม 1,748,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,748,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 1,688,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
งบดาเนินงาน รวม 1,405,750 บาท

ค่าตอบแทน รวม 300,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 191,950 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี )  ตั้งไว้ 141,950 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ  ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค. 0406.4/ว38 ลว. 28 เม.ย. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 808,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้   288,000 บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1. งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  
2. งานบันทึกข้อมูล  
3. งานติดตามประเมินผล
4. ฯลฯ
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7 /ว 31 ลว. 7 มี.ค. 2544 หรือ
หนังสืออื่นที่กาหนด

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 20,000
 บาท 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน พ.ศ.2553 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 50,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่ง
จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ฯลฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกาหนด  หรือการประชุมระ
หว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนหรือการ
ประชุมที่อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  ฯลฯ  
ทั้งนี้ให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม และร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆ 
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว
. 28 ก.ค. 2548 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
** หมายเหตุ ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งงบประมาณไม่เกิน 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา
(รายรับจริงไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบ
ประมาณ 2561 = 43,108,939.74 บาท)  ตั้งได้ไม่เกิน 431,089.39
  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 * ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ห้วงปี 2563
 หน้า 100 ข้อ 6
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 60,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 2,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 3,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 100,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าบริการอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูง  ค่าสื่อสาร ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการ
และแผนงาน
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานจานวน 1 ตู้ จานวน 5,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบ
ประมาณ   ธันวาคม  2561 หน้าที่ 22 ลาดับที่10.16(10.16.1)
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  184  ข้อ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จานวน 1 เครื่อง จานวน 2,500 บาท

 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
* เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ  ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562  หน้าที่ 22 ข้อ 61
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  185  ข้อ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 4,520,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,979,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,979,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 2,616,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
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เงินประจาตาแหน่ง จานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 268,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 17,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพหรือเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดาเนินงาน รวม 1,540,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,360 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 389,160 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งไว้  189,160 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ตั้ง
ไว้ 200,000 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จานวน 248,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 716,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 576,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้  576,000   บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
                  1.) งานลูกมือช่างแผนที่ภาษี   
                  2.) งานการเงินและบัญชี  
                  3.) งานพัสดุและทรัพย์สิน   
                  4.) งานบันทึกข้อมูล   
                  5.) ฯลฯ   

* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลว. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 134,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 60,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 2,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 2,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 70,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 
 ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   ห้วงปี 2563
 หน้า  166   ข้อ  3
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,269,070 บาท

งบบุคลากร รวม 5,330,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,330,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 3,675,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆ  ดังนี้
    1.) เงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,428,360 บาท 
    2.) เงินเดือนของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้ 2,246,940 บาท 
*รายการ 2.) จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัดสรรให้
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไม่เบิก
จ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
เงินวิทยฐานะ จานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
*จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1,445,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
*จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณ
การรายรับที่ตั้งไว้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพหรือเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
*จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณ
การรายรับที่ตั้งไว้

งบดาเนินงาน รวม 4,494,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 556,090 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 430,290 บาท

   เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 55,800 บาท
1.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว้ 25,000  บาท 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
2.)  เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้ 30,800 บาท 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59  
** โดยจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
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ค่าใช้สอย รวม 1,517,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้  288,000   บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
             1.) งานการเงินและบัญชี  
             2.) งานพัสดุและทรัพย์สิน  
             3.) งานสันทนาการ  
             4.) ฯลฯ  
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 162  ข้อ 2
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ/จีนแก่เด็กและเยาวชน จานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษา
อังกฤษ/จีนแก่เด็กและเยาวชน
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   162   ข้อ 3
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 929,900 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
    1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง ตั้งไว้ 627,200 บาท
    2.ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 217,600 บาท
    3.ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 14,800 บาท
    4.ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 14,800 บาท
    5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 22,200 บาท
    6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 33,300 บาท
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  162 ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณ
การรายรับที่ตั้งไว้

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 2,290,100 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท

วัสดุสานักงาน
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 60,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

ค่าอาหารเสริม (นม) จานวน 2,125,100 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
    1) สาหรับนักเรียนในโรงเรียน(สังกัด สพฐ.)ในเขตเทศบาลตาบล
เชียงกลาง  จานวน 7 โรง จานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน ตั้งไว้ 1,879,800 บาท
* ฐานข้อมูลจานวนนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2562 
   2) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลฯ จานวน 134 คน จานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน ตั้งไว้ 245,300 บาท 
* ฐานข้อมูลเด็ก ณ เดือน มิถุนายน 2562
** ข้อ 1) – 2) จะสามารถเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัด
สรรให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ต้อง
ไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

วัสดุก่อสร้าง จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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วัสดุกีฬา จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 35,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนด

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

งบลงทุน รวม 1,347,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  จานวน 1 ตู้ จานวน 7,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
 ฟุต จานวน 1 ตู้
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 187 ข้อ 5

จัดซื้อโต๊ะทางาน  จานวน 2 ตัว จานวน 5,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตัว
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 187 ข้อ 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน  จานวน 2 เครื่อง จานวน 34,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All IN ONE สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 5 ข้อ 10
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 188 ข้อ 5

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:12 หน้า : 19/45



จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 19 ข้อ 52
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 188 ข้อ 5

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จานวน 2 เครื่อง

จานวน 8,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 16 ข้อ 22
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 188 ข้อ 5
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จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเชียงกลาง

จานวน 57,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 2 ชุด แต่
ละชุดประกอบด้วย
- เครื่องบันทึกภาพ DVR 8CH H265 จานวน 1 ตัว 
- กล้องCCTV สั แบบ BULERT ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จานวน 8
 ตัว 
- ฮาร์ดดิสขนาด 2 TB( for CCTV) 2000gb  จานวน 1 ตัว 
- สาย RG6 มีสายไฟในตัว (for CCTV) จานวน 1 ม้วน
พร้อมค่าติดตั้งเซทระบบและอุปกรณ์ 
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 188 ข้อ 5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,219,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เทลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงกลาง จานวน 583,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลาน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงกลาง
หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
             *เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596  และพระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
            **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ( 2561-2565 ) ห้วง
ปี 2563  หน้า 107 ข้อ 4
            ***พิกัด E- 0698102        N-2135214

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงกลาง จานวน 385,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงกลาง
ประกอบด้วย 1.งานเสาธง 2.งานหลังคาเชื่อมต่ออาคาร 3.งานปรับปรุงรั้ว
และประตูทางเข้า ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
             *เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596  และพระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
            **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ( 2561-2565 ) ห้วง
ปี 2563  หน้า 107 ข้อ 1
            ***พิกัด E-  0698102       N-2135214

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอน จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงกลาง
ประกอบด้วย 1.งานปรับปรุงรั้วและประดูทางเข้า 2.งานหลังคาทางเดิน 3
.งานรางระบายน้า คสล. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
กาหนด
             *เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596  และพระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
            **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ( 2561-2565 ) ห้วง
ปี 2563  หน้า 107 ข้อ 2 , บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
            ***พิกัด E-  0695818       N-2133371

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:12 หน้า : 21/45



งบเงินอุดหนุน รวม 4,097,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,097,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน จานวน 85,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
เชียงกลาง จานวน 7 โรง  สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชนประกอบด้วย
   1.)โรงเรียนบ้านสบกอน          จานวน  20,000 บาท
   2.)โรงเรียนบ้านน้าคา              จานวน 10,000 บาท
   3.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยา          จานวน 10,000 บาท
   4.)โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี    จานวน 10,000 บาท
   5.)โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์-เชียงโคม     จานวน 10,000 บาท
   6.)โรงเรียนชุมชนบ้านรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115  จานวน 15,000
 บาท
   7.)โรงเรียนไตรคามวิทยา          จานวน 10,000 บาท
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 102  ข้อ 3

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน จานวน 88,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
เชียงกลาง จานวน 7 โรง  สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนประกอบด้วย
   1.)โรงเรียนบ้านสบกอน      จานวน  20,000 บาท
   2.)โรงเรียนบ้านน้าคา          จานวน 10,000 บาท
   3.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยา      จานวน 10,000 บาท
   4.)โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี      จานวน 10,000 บาท
   5.)โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์-เชียงโคม      จานวน 10,000 บาท
   6.)โรงเรียนชุมชนบ้านรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115  จานวน 20,000
 บาท
   7.)โรงเรียนไตรคามวิทยา      จานวน 8,000 บาท
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด  
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 102  ข้อ 2
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โครงการอาหารกลางวัน จานวน 3,924,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
เชียงกลาง จานวน 7 โรง สาหรับสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาหาร อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จานวน 200 วัน  ประกอบด้วย
    1.)โรงเรียนบ้านสบกอน          ตั้งไว้  1,608,000 บาท
    2.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยา          ตั้งไว้  260,000 บาท
    3.)โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม      ตั้งไว้  344,000 บาท
    4.)โรงเรียนชุมชุนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115     ตั้งไว้  824,000
 บาท   
    5.)โรงเรียนไตรคามวิทยา      ตั้งไว้  236,000 บาท
    6.)โรงเรียนบ้านน้าคา      ตั้งไว้ 272,000 บาท
    7.)โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี      ตั้งไว้ 380,000 บาท
* ฐานข้อมูลเด็กนักเรียน ณ. เดือน มิถุนายน 2562  
** ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
*** ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด  
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 101  ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,266,520 บาท

งบบุคลากร รวม 2,807,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,807,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 1,974,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล  ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร และ เงินประจาตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 275,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 29,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพหรือเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
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งบดาเนินงาน รวม 2,986,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 232,800 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งไว้  220,800 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจโรคสัตว์  จานวน 12 เดือน  ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กาหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 49,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจา 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 2,014,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้  864,000   บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.) งานประจารถเก็บขยะ  
2.) งานกวาดถนน  
3.) งานขับรถยนต์
4.) งานประจาโรงฆ่าสัตว์  
5.) งานบันทึกข้อมูล  
6.) ฯลฯ
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:13 หน้า : 24/45



ค่าจ้างเหมาบริการสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัติติยราชนารี

จานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  5,000  บาท
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
**จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าพื้นที่ต่างๆ จานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าพื้นที่ต่าง ๆ  ตั้งไว้ 900,000 บาท  
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 30,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จานวน 10,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 60,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 400,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 70,000 บาท
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  ตั้งไว้ 45,000 บาท
 * ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติติย
ราชนารี 
ตั้งไว้ 25,000 บาท
*ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 101 ข้อ 2
**จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 30,000 บาท
* ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนด

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด
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งบลงทุน รวม 92,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,800 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จานวน 1 ตัว จานวน 1,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลม (ชนิดติดฝาผนัง) ขนาด 16
 นิ้ว  จานวน 1 เครื่อง
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 186 ข้อ 4

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  จานวน 1 ตัว จานวน 1,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จานวน 1 ตัว 
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 186 ข้อ 4

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบละเอียด (ULV) จานวน 1 เครื่อง จานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบละเอียด (ULV) 
จานวน 1 เครื่อง 
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 187 ข้อ 4 บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จานวน 1 เครื่อง

จานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 16 ข้อ 42
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 187 ข้อ 4
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จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด  จานวน 1 ชุด จานวน 14,900 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องบันทึกภาพ DVR 4CH  H264  จานวน 1 ตัว  
- กล้อง CCTV แบบ FULL HD ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จานวน 4
 ตัว 
- ฮาร์ดดิส ขนาด 1 TB  จานวน 1 ตัว 
- สาย RG6 มีสายไฟในตัว จานวน 100 เมตร
พร้อมค่าติดตั้งเซลระบบและอุปกรณ์ 
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจาหน่ายโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  187  ข้อ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 380,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
เชียงกลาง  จานวน 19 หมู่บ้านๆ 20,000 บาท  สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ฯลฯ
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกาหนด 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 100   ข้อ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 216,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 216,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 216,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาขยะ จานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ แก้ไขปัญหาขยะ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   160   ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือติดต่อ จานวน 65,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันควบคุมโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อ 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า163  ข้อ 4
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและต่อต้านยา
เสพติดในเขตเทศบาลฯ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า 163  ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการรักษ์ต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรักษ์ต้นไม้รักสิ่งแวด
ล้อม 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   160   ข้อ 2
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการรู้ทันเอดส์กับเทศบาลตาบลเชียงกลาง จานวน 7,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรู้ทันเอดส์กับเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   163   ข้อ 5
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จานวน 4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  163  ข้อ 3
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   108   ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ1
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  164   ข้อ 2
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 950,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 950,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   103   ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

- โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  103    ข้อ 2
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 670,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบ
สานภูมิปัญญา
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า   164   ข้อ 1
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  104   ข้อ 3
*** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,695,140 บาท

งบบุคลากร รวม 2,203,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,203,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 1,978,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 160,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 5,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพหรือเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดาเนินงาน รวม 2,398,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,570 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 179,170 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือวันหยุดราชการ
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 18,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวน 780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล อัตราเดือนละไม่เกิน 8,000
 บาท/คน  ตั้งไว้ 780,000  บาท  เพื่อปฏิบัติงานดังนี
1.) งานไฟฟ้า  
2.) งานโยธา
3.) งานขับรถยนต์
4.) งานบันทึกข้อมูล  
5.) งานตัดหญ้า
6.) ฯลฯ
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
. 1  ก.พ.62 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลว. 9 ธ.ค. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
* เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
* เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว. 1
 ก.พ.62  และหนังสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 20,000 บาท

* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 200,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จานวน 150,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 20,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 80,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จานวน 100,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 40,000 บาท
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,410 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
*ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนด

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 15,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูง ค่าสื่อสาร ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
* ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด

งบลงทุน รวม 92,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จานวน 1 คัน จานวน 40,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 1 คัน
ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
1) กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่
กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กาหนดไว้
2) ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 15 ข้อ 8.8 (8.8.1) 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 189 ข้อ 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จานวน 2 เครื่อง จานวน 19,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 2
 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบ
มีด
*เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 10 ข้อ 6.5(6.5.1) 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 189 ข้อ 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง จานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน  1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน  1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จานวน  1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน  1 หน่วย
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 4 ข้อ 9
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 189 ข้อ 6

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 1 เครื่อง 
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
*เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 หน้า 22 ข้อ 61
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 189 ข้อ 6

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:13 หน้า : 34/45



งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากดงวังว้า ถึง สะพานลาน้าเปือ บ้านห้วย
เลื่อน หมู่ 6 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 157,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากดงวังว้าถึงสะพานลาน้าเปือ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 220.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 117 ข้อ 75
ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695874  N -2137926 จุดสิ้น
สุด E -069583

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยัง พงษ์ขัน ถึง ถนนสายน่าน-ทุ่ง
ช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 467,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายยัง พงษ์ขัน ถึงถนนสาย
น่าน- ทุ่งช้าง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 111 ข้อ 22
ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0697508  N -2134529 จุดสิ้น
สุด E -0697466  N -2134388

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าถึงถนนสายบ้านเชียง
โคม-สร้อยพร้าว บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัด
น่าน

จานวน 272,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าถึงถนนสาย
บ้านเชียงโคม-สร้อยพร้าว ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 110 ข้อ 13
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0698818  N -2135062 จุดสิ้น
สุด E -0698201  N -2135105
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง บ้านนายอนันต์-ถนนป่าสุสานบ้านเจดีย์ 
บ้านสบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 538,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายอนันต์ -ถนนป่าสุสาน
เจดีย์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 204.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 816.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 111 ข้อ 29
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0696641  N -2133958 จุดสิ้น
สุด E -0699670  N -2134128

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน รตอ.ณรน พันจุ้ย บ้านสบกอน หมู่ 11 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 93,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน รตอ.ณรน พันจุ้ย ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 140.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 112 ข้อ 35
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695623  N -2134180 จุดสิ้น
สุด E -0695629  N -2134146

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าศาลเจ้าพ่อพญาธร ถึง ทุ่งนา บ้านคันนา 
บ้านพูล หมู่ 3 ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลเจ้าพ่อพญาธรถึงทุ่ง
นา บ้านคันนา ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 121 ข้อ 116
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699232  N -2133547 จุดสิ้น
สุด E -0699221  N -2133594

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ่อขยะหมู่บ้าน ถึง ถนนพระธาตุดอยแก้ว ถึง
บ้านนาหนุน บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 122,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ่อขยะหมู่บ้านถึงถนนพระธาตุดอย
แก้วถึงบ้านนาหนุน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 46.00 ม
. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 117 ข้อ 80
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695981  N -2137072 จุดสิ้น
สุด E -0695455  N -2137174
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โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยมะค่า บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลาห้วยมะค่า โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่
ยมคสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. SKEW 15 องศา ยาว 5.00 ม
. และก่อสร้างลาเหมืองคสล. ขนาดความกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.00 ม
. หนา 0.15 ม. ความยาว 10.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 154 ข้อ 1
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699742 N -2134596 จุดสิ้น
สุด E -0699615  N -2134536

โครงการก่อสร้างฝาปิดลาเหมืองถนนช่วงบ้านนายอธิพงษ์-บ้านนางกัญญา  
บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดลาเหมืองถนนหน้าบ้านนายอธิพงษ์-บ้านนาง
กันญา ขนาดกว้าง 1.24 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 52.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 131 ข้อ 73
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699865  N -2134465 จุดสิ้น
สุด E -0699832  N -2134460 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิดข้างบ้านนางพลอย โนราช 
บ้านป่าแดง หมู่ 8 ตาบลเปืออาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

จานวน 211,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิดข้างบ้านนาง
พลอย โนราช โดยวางท่อระบายน้า ขนาด ศก 0.40 ม. พร้อมบ่อพักคสล
. จานวน 1 บ่อ และก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ขนาดความกว้าง 0.40 ม
. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 77.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 149 ข้อ 58
*** ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0694881  N -2136742 จุดสิ้น
สุด E -0694867  N -2146636
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ซอย2 ถึงห้วยน้าจัง บ้านพูล หมู่ 3 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอย 2 ถึงห้วยน้าจัง วางท่อ
ระบายน้า โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ขนาดความกว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. ความยาว 10.00 ม. วางท่อระบายน้า PVC ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กกลาง 8 นิ้ว และวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จานวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 153 ข้อ 92
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699315  N -2133393 จุดสิ้น
สุด E -0699236  N -2133384

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านนางนา  พรมมา-ถนนใหญ่  บ้านสบ
กอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 215,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านนางนา พรมมา-ถนน
ใหญ่ ขนาดกว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 119.00
 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 146 ข้อ 35
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695767  N -2133144 จุดสิ้น
สุด E -0695866  N -2133159

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านนายชัย ซ้อนพุฒ ถึง บ้านนายแก้ว 
สุทธการ บ้านรัชดา หมู่ 15 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านนายชัย ซ้อนพุฒ ถึงบ้านนาย
แก้ว สุทธการ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 74.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 152 ข้อ 82 : บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695944  N -2136058 จุดสิ้น
สุด E -0695941  N -2136134

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าช่วงบ้านนายเหรียญ ตีระชิ้น ถึง ข้างบ้านนาย
ณรงค์ ทองสุข บ้านรัชดา  หมู่ 15 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าช่วงบ้านนายเหรียญ ตีระชิ้น ถึงข้าง
บ้านนายณรงค์ ทองสุข ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม
. ยาว 128.00 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 151 ข้อ 77
ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695940  N -2135940 จุดสิ้น
สุด E -0695955  N -2135001
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนางปิยะภรณ์ อุ่นใจ ถึงบ้านนายศิลป์ ใจ
ประสงค์ บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

จานวน 62,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนางปิยะภรณ์ อุ่นใจ ถึงบ้านนาย
ศิลป์ ใจประสงค์ ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 32.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 146 ข้อ 31
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695955  N -2133275 จุดสิ้น
สุด E -0695986  N -2133271

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาทุ่งเหล่าตลอดสาย บ้านเชียงโคม หมู่ 
2 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 413,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาทุ่งเหล่าตลอดสาย ขนาด
ปากกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 180.00 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 125 ข้อ 18
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0698563  N -2133626 จุดสิ้น
สุด E -0698228  N -2133768

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.ทุ่งว้า ข้างวัดจอมราษฎร์ ช่วงนานางวันดี 
หารต๊ะ ถึง นานางพิกุล โนราช บ้านวังว้า หมู่ 5 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

จานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ทุ่งว้า ข้างวัดจอมราษฎร์ ช่วงนา
นางวันดี หารต๊ะ ถึงนานางพิกุล โนราช ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 133 ข้อ 87
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695270  N -2131746 จุดสิ้น
สุด E -0695160  N -2137568

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายฝายน้าเปือ ถึงนานายสนอง จิตตรง บ้าน
สันทนา หมู่ 4 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 159,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายฝายน้าเปือถึงนานาย
สนอง จิตตรง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 73.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
  หน้า 132 ข้อ 84
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -069574  N -2137926 จุดสิ้น
สุด E -0695833  N -2137922

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:13 หน้า : 39/45



โครงการก่อสร้างลาเหมือง ห้วยหินบ้าน ผช.รัชนก ณ น่าน ถึง บ้านครูวีณา 
ไชยยงค์ บ้านสบกอน หมู่ 11 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 323,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ห้วยหินบ้าน ผช.รัชนก ณ น่านถึงบ้าน
ครูวีนา ไชยยงค์ ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 67.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 128 ข้อ 44
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695800  N -2133782 จุดสิ้น
สุด E -0695734  N -2133791

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคสล. สายนาริมป่า บ้านคันนา หมู่ 2 ตาบลพญา
แก้วอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

จานวน 1,525,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมืองคสล. สายนาริมป่า ขนาดปากกว้าง 1.50
 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 304.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 135 ข้อ 102
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0698695  N -2133388 จุดสิ้น
สุด E -0698748  N -2133459

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคสล.ช่วงนานายสวาท  วรกมลธรรม  ถึงถนนสาย
น่าน-ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมืองคสล. ช่วงนานายสวาท วรกมลธรรม ถึง
ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม
. ยาว 170.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 127 ข้อ 29
 ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0697407  N -2134172 จุดสิ้น
สุด E -0697247  N -2134111

โครงการก่อสร้างลาเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง 
นานายสนิท จักอะโน บ้านศรีอุดม หมู่ 1 ตาบลเชียงกลาง  อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

จานวน 240,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายอิน
เขียน ถึงนานายสนิท จักอะโน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม
.หนา 0.10 ม. ยาว 180.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 124 ข้อ 6
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699601  N -2134468 จุดสิ้น
สุด E -0699570  N -2134416
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลาเหมืองใหญ่บริเวณหน้าบ้านนายติบ ใจบุญ บ้าน
สบกอน หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอุโมงค์ลาเหมืองใหญ่บริเวณหน้าบ้านนายติบ ใจ
บุญ ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 4.00 ม. พร้อมถนนคสล
.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 15.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 154 ข้อ 5
***ค่าพิกัด GPS  E -0695864  N -2133074

โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านนางราตรี จิณะแสน ถึงสามแยกบ้านนายเอก 
สิทธิ บ้านสบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 237,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางจากบ้านนางราตรี  จิณะแสน ถึงสามแยกบ้าน
นายเอก สิทธิ   ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
กาหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 111 ข้อ 27
*** ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695843  N -2133410 จุดสิ้น
สุด E -0695810  N -2133715

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสวยนายชูพงษ์ ปัตถมสิงห์ไทย บ้านรัชดา หมู่ 
15 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 95,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนบริเวณสวนนายชูพงศ์ ปัตถมสิงห์ไทย ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 120.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 120 ข้อ 105
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695666  N -2135806 จุดสิ้น
สุด E -0695636  N -2135806

โครงการป้องกันตลิ่งพังลาน้าล้อม บ้านนาหนุน หมู่ 2 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

จานวน 255,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันตลิ่งพังลาน้าล้อม โดยเรียงกล่อง 2 ข้าง ยาว 60.00
 ม. รวม 2 ข้าง 120.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
กาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
  หน้า 139 ข้อ 15
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0696293  N -2137596 จุดสิ้น
สุด E -0696263  N -2137610

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:13 หน้า : 41/45



โครงการเรียงกล่องแกเบี้ยนช่วงนานายธนวัต ขอดเตชะ ถึง บ้านนายธนพล 
ขอดเตชะ บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 81,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเรียงกล่องหินแกเบี้ยนช่วงนานายธนวัต ขอดเตชะ ถึงนา
นายธนพล ขอดเตชะ ความยาว 24.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 138 ข้อ 8
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699827  N -2134157 จุดสิ้น
สุด E -0699836  N -2134136

โครงการเรียงกล่องหินแกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพังลาน้ากอน บ้านน้าคา หมู่ 1 
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 537,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเรียงกล่องหินแกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพังลาน้ากอน ขุดลอก
กว้าง 20.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ก้นกว้าง 15.00 ม. ยาว 130 ม. เรียง
กล่องยาว 70 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 141 ข้อ 37
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0697234  N -2133102 จุดสิ้น
สุด E -0697135  N -2133151

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านนายจาเนียร  ฝีปากเพราะ  
ถึงถนนสายรัชดา-ป่าแดง บ้านรัชดา  หมู่ 11 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

จานวน 528,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านนายจาเนียร ฝีปาก
เพราะ ถึงถนนสายรัชดา- ป่าแดง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 420.00 ม
. หนา 0.04 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตร.ม ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 118 ข้อ 87
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0695381  N -2135958 จุดสิ้น
สุด E -0695458  N -2136349

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านนายชานาญ คาศรี ผ่านสระ
น้าหนองแดง ถึง บ้านนางสุพรรษา เขื่อนทะนะ บ้านหนองแดง หมู่ 1 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 535,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านนายชานาญ คา
ศรี ผ่านสระน้าหนองแดง ถึงบ้านนางสุพรรณษา เขื่อนทะนะ เสริมผิวแอ
สฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 426.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นผิว
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
  หน้า 115 ข้อ 63
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0694990  N -2135431 จุดสิ้น
สุด E -0695328  N -2135328
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักบ้านดอนสบเปือตลอด
สาย  บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

จานวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนสายหลักบ้านดอนสบเปือ
ตลอดสาย ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 242.00 ม. หนา 0.04 ม. พื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 968.00 ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
กาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 2563
 หน้า 117 ข้อ 77
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0694201  N -2137266 จุดสิ้น
สุด E -0694432  N -2137376

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 28,186,060 บาท

งบกลาง รวม 28,186,060 บาท
งบกลาง รวม 28,186,060 บาท
ค่าชาระหนี้เงินต้น จานวน 1,000,000 บาท

เพื่อชาระหนี้เงินต้นเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)สาขา
เชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน เลข
ที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557  งวด
ที่ 7 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ค่าชาระดอกเบี้ย จานวน 150,000 บาท
เพื่อชาระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)สาขา
เชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน เลข
ที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557  งวด
ที่ 7 (จากทั้งหมด 10 งวด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 173,600 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างสาหรับนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ่ายให้แก่พนักงาน
จ้างเทศบาลตาบลเชียงกลาง 
* กรณีพนักงานจ้างตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีความจาเป็นต้องเบิกจ่าย
ก่อนได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน 
** เบิกจ่ายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557, หนังสือสานักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน 7,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ( ค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งปี  = 289,265 x 12 x 0.2 = 6,942.36 )
*ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลว.24 ธ.ค.61
  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:13 หน้า : 43/45



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 17,000,000 บาท
เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง                                            ** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหม่
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  165   ข้อ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 5,020,800 บาท
เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง                                            ** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหม่
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  165  ข้อ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง                                            ** กรณีผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนใหม่
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ห้วงปี 2563
 หน้า  165  ข้อ 3

สารองจ่าย จานวน 3,000,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายกรณีที่มีความจาเป็นตามความเหมาะสม สาหรับการ
อนุมัติให้เป็นอานาจของนายกเทศมนตรี
* เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวน 63,710 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้น แผงกั้น หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบ
คุมการสัญจรและอื่นๆที่มีลักษณะดังกล่าว
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ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จานวน 72,000 บาท
คานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ปี 2561 รายรับจริง (ไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ) จานวน  43,108,939.74 บาท 
คานวณแล้วเป็นเงินบารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
 จานวน 71,991.93 บาท 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 200,650 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตั้ง
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  (กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุด
หนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท) ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( จานวนประชากรที่ใช้ในการสมทบงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 = 8,917 คน )
          * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 , ประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 829,220 บาท
คานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตั้งประมาณการรายรับไว้ 
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร, เงินกู้, เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุนฯ)  จานวน 41,460,900 บาท
* โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว3466 ลว. 29 ต.ค. 61 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว. 26 ก.คง 61 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

เงินบาเหน็จบานาญพนักงานครู จานวน 185,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบาเหน็จบานาญพนักงานครูซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริ
บูรณ์ แล้ว  และมีสิทธิได้รับบาเหน็จ บานาญปกติ  จานวน 1
 ราย  คือ  นางสาววิไลลักษณ์ อินทา
    * ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จ บานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้อง
กาหนด                                                                                          
         ** จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องไม่เบิกจ่ายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบาเหน็จรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจาที่ออกจาก
งาน และมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จรายเดือน จานวน 2 ราย  ดังนี้
1.) นางธนพร  เครือสาร  
2.) นายสมพุฒิ  ฝีปากเพราะ  
        * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

ค่าชาระดอกเบี้ย 150,000

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 63,710

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

72,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

200,650

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น 1,000,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 173,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 7,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

829,220

สารองจ่าย 3,000,000

เงินบาเหน็จบานาญพนักงาน
ครู 185,080

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,020,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

207,360

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชาระดอกเบี้ย 150,000

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 63,710

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

72,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

200,650

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น 1,000,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 173,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 7,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

829,220

สารองจ่าย 3,000,000

เงินบาเหน็จบานาญพนักงาน
ครู 185,080

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,020,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

207,360
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,200 376,080 1,445,280 1,370,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 5,220 29,340 24,000 73,680

เงินเดือนพนักงาน 1,978,440 1,974,060 3,675,300 7,854,410

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 275,640 282,300

เงินประจาตาแหน่ง 60,000 85,200 60,000 342,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,400 49,400 55,800 115,800

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

179,170 232,800 430,290 1,009,840

ค่าเช่าบ้าน 96,000 60,000 452,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 5,000 10,000 78,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา 780,000 864,000 288,000 2,096,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,352,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 132,240

เงินเดือนพนักงาน 15,482,210

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 557,940

เงินประจาตาแหน่ง 547,200

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 239,400

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,852,100

ค่าเช่าบ้าน 608,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 133,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา 4,028,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
สาหรับสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัติติย
ราชนารี

5,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

10,000 35,000 30,000 450,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่า
เช่าพื้นที่ต่างๆ 900,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 80,000

- โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 60,000 60,000 330,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
สาหรับสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัติติย
ราชนารี

5,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

525,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่า
เช่าพื้นที่ต่างๆ 900,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 80,000

- โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 150,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ขยะ 100,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคระบาดหรือ
ติดต่อ

65,000

โครงการป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติดใน
เขตเทศบาลฯ

30,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

60,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

80,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 10,000

โครงการรักษ์ต้นไม้ 
รักสิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการรู้ทันเอดส์กับ
เทศบาลตาบล
เชียงกลาง

7,500

โครงการวันท้องถิ่น
ไทยและวันเทศบาล 20,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแก่เด็กและ
เยาวชน

150,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

929,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 150,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ขยะ 100,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคระบาดหรือ
ติดต่อ

65,000

โครงการป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติดใน
เขตเทศบาลฯ

30,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

60,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

80,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 10,000

โครงการรักษ์ต้นไม้ 
รักสิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการรู้ทันเอดส์กับ
เทศบาลตาบล
เชียงกลาง

7,500

โครงการวันท้องถิ่น
ไทยและวันเทศบาล 20,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแก่เด็กและ
เยาวชน

150,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

929,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 4,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

670,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 150,000 50,000 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 60,000 54,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000 35,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 400,000 291,500

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,125,100

วัสดุการเกษตร 100,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสานักงาน 20,000 30,000 50,000 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 15,410 127,600

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 15,000 30,000 75,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 20,000 100,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 4,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

670,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 990,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 134,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 335,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 212,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 771,500

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,125,100

วัสดุการเกษตร 200,000

วัสดุก่อสร้าง 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสานักงาน 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 143,010

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 120,000

ค่าไฟฟ้า 520,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน  
25 ตัว 62,500

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จานวน 1 ตู้ 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต  
จานวน 1 ตู้

7,400

จัดซื้อโต๊ะทางาน  
จานวน 2 ตัว 5,400

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติด
ฝาผนัง) จานวน 1 ตัว 1,800

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  
จานวน 1 ตัว 1,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงาน
สานักงาน  จานวน 2 
เครื่อง

34,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จานวน 1 เครื่อง

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จานวน 1 เครื่อง

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จานวน 1 
เครื่อง

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จานวน 2 
เครื่อง

8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน  
25 ตัว 62,500

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จานวน 1 ตู้ 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต  
จานวน 1 ตู้

7,400

จัดซื้อโต๊ะทางาน  
จานวน 2 ตัว 5,400

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติด
ฝาผนัง) จานวน 1 ตัว 1,800

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  
จานวน 1 ตัว 1,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงาน
สานักงาน  จานวน 2 
เครื่อง

34,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จานวน 1 เครื่อง

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จานวน 1 เครื่อง

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จานวน 1 
เครื่อง

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จานวน 2 
เครื่อง

8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จานวน 1 เครื่อง

2,500

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  จานวน 
1 ชุด

14,900

จัดซื้อและติดตั้ง
กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับ
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
เชียงกลาง

57,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
แบบข้อแข็ง  จานวน 2 
เครื่อง

19,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยแบบละเอียด 
(ULV) จานวน 1 
เครื่อง

70,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา  จานวน 
1 คัน

40,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  จากดงวังว้า ถึง 
สะพานลาน้าเปือ บ้าน
ห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

157,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จานวน 1 เครื่อง

2,500

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  จานวน 
1 ชุด

14,900

จัดซื้อและติดตั้ง
กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับ
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
เชียงกลาง

57,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
แบบข้อแข็ง  จานวน 2 
เครื่อง

19,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยแบบละเอียด 
(ULV) จานวน 1 
เครื่อง

70,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา  จานวน 
1 คัน

40,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  จากดงวังว้า ถึง 
สะพานลาน้าเปือ บ้าน
ห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

157,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายยัง 
พงษ์ขัน ถึง ถนนสาย
น่าน-ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ 
หมู่ 10 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

467,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเก่าถึงถนนสาย
บ้านเชียงโคม-สร้อย
พร้าว บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

272,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วง บ้านนาย
อนันต์-ถนนป่าสุสาน
บ้านเจดีย์ บ้านสบกอน 
หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

538,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน รตอ.ณ
รน พันจุ้ย บ้านสบกอน 
หมู่ 11 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

93,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหน้าศาลเจ้า
พ่อพญาธร ถึง ทุ่งนา 
บ้านคันนา บ้านพูล หมู่ 
3 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

120,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ่อขยะหมู่บ้าน 
ถึง ถนนพระธาตุดอย
แก้ว ถึงบ้านนาหนุน 
บ้านป่าแดง หมู่ 8 
ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

122,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายยัง 
พงษ์ขัน ถึง ถนนสาย
น่าน-ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์ 
หมู่ 10 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

467,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเก่าถึงถนนสาย
บ้านเชียงโคม-สร้อย
พร้าว บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

272,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วง บ้านนาย
อนันต์-ถนนป่าสุสาน
บ้านเจดีย์ บ้านสบกอน 
หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

538,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน รตอ.ณ
รน พันจุ้ย บ้านสบกอน 
หมู่ 11 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

93,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากหน้าศาลเจ้า
พ่อพญาธร ถึง ทุ่งนา 
บ้านคันนา บ้านพูล หมู่ 
3 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

120,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ่อขยะหมู่บ้าน 
ถึง ถนนพระธาตุดอย
แก้ว ถึงบ้านนาหนุน 
บ้านป่าแดง หมู่ 8 
ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

122,700

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:34 หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามห้วยมะค่า 
บ้านศรีอุดม หมู่ 1 
ตาบลเชียงกลาง  
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

290,000

โครงการก่อสร้างฝาปิด
ลาเหมืองถนนช่วงบ้าน
นายอธิพงษ์-บ้านนาง
กัญญา  บ้านงิ้ว หมู่ 9 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

76,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. แบบมี
ฝาปิดข้างบ้านนาง
พลอย โนราช บ้านป่า
แดง หมู่ 8 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

211,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.ซอย2 
ถึงห้วยน้าจัง บ้านพูล 
หมู่ 3 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

210,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าข้างบ้านนาง
นา  พรมมา-ถนนใหญ่ 
 บ้านสบกอน หมู่ 13 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

215,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าจากบ้านนาย
ชัย ซ้อนพุฒ ถึง บ้าน
นายแก้ว สุทธการ บ้าน
รัชดา หมู่ 15 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

148,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามห้วยมะค่า 
บ้านศรีอุดม หมู่ 1 
ตาบลเชียงกลาง  
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

290,000

โครงการก่อสร้างฝาปิด
ลาเหมืองถนนช่วงบ้าน
นายอธิพงษ์-บ้านนาง
กัญญา  บ้านงิ้ว หมู่ 9 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

76,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. แบบมี
ฝาปิดข้างบ้านนาง
พลอย โนราช บ้านป่า
แดง หมู่ 8 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

211,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.ซอย2 
ถึงห้วยน้าจัง บ้านพูล 
หมู่ 3 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

210,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าข้างบ้านนาง
นา  พรมมา-ถนนใหญ่ 
 บ้านสบกอน หมู่ 13 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

215,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าจากบ้านนาย
ชัย ซ้อนพุฒ ถึง บ้าน
นายแก้ว สุทธการ บ้าน
รัชดา หมู่ 15 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

148,000

วันที่พิมพ์ : 12/8/2562  16:21:34 หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าช่วงบ้านนาย
เหรียญ ตีระชิ้น ถึง 
ข้างบ้านนายณรงค์ 
ทองสุข บ้านรัชดา  หมู่ 
15 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

256,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าบ้านนางปิยะ
ภรณ์ อุ่นใจ ถึงบ้าน
นายศิลป์ ใจประสงค์ 
บ้านสบกอน หมู่ 13 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

62,500

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล. สายนาทุ่ง
เหล่าตลอดสาย บ้าน
เชียงโคม หมู่ 2 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

413,500

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล.ทุ่งว้า ข้าง
วัดจอมราษฎร์ ช่วงนา
นางวันดี หารต๊ะ ถึง 
นานางพิกุล โนราช 
บ้านวังว้า หมู่ 5 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

145,000

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล.สายฝาย
น้าเปือ ถึงนานายสนอง 
จิตตรง บ้านสันทนา 
หมู่ 4 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

159,100

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง ห้วยหินบ้าน 
ผช.รัชนก ณ น่าน ถึง 
บ้านครูวีณา ไชยยงค์ 
บ้านสบกอน หมู่ 11 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

323,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าช่วงบ้านนาย
เหรียญ ตีระชิ้น ถึง 
ข้างบ้านนายณรงค์ 
ทองสุข บ้านรัชดา  หมู่ 
15 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

256,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าบ้านนางปิยะ
ภรณ์ อุ่นใจ ถึงบ้าน
นายศิลป์ ใจประสงค์ 
บ้านสบกอน หมู่ 13 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

62,500

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล. สายนาทุ่ง
เหล่าตลอดสาย บ้าน
เชียงโคม หมู่ 2 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

413,500

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล.ทุ่งว้า ข้าง
วัดจอมราษฎร์ ช่วงนา
นางวันดี หารต๊ะ ถึง 
นานางพิกุล โนราช 
บ้านวังว้า หมู่ 5 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

145,000

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง คสล.สายฝาย
น้าเปือ ถึงนานายสนอง 
จิตตรง บ้านสันทนา 
หมู่ 4 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

159,100

โครงการก่อสร้างลา
เหมือง ห้วยหินบ้าน 
ผช.รัชนก ณ น่าน ถึง 
บ้านครูวีณา ไชยยงค์ 
บ้านสบกอน หมู่ 11 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

323,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาเห
มืองคสล. สายนาริมป่า 
บ้านคันนา หมู่ 2 
ตาบลพญาแก้วอาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

1,525,900

โครงการก่อสร้างลาเห
มืองคสล.ช่วงนานาย
สวาท  วรกมลธรรม  
ถึงถนนสายน่าน-ทุ่ง
ช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

246,000

โครงการก่อสร้างลา
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่นานาย
อินเขียน ถึง นานาย
สนิท จักอะโน บ้านศรี
อุดม หมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

240,200

โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ลาเหมืองใหญ่
บริเวณหน้าบ้านนาย
ติ๊บ ใจบุญ บ้านสบกอน 
หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

130,000

โครงการขยายไหล่ทาง
จากบ้านนางราตรี จิ
ณะแสน ถึงสามแยก
บ้านนายเอก สิทธิ บ้าน
สบกอน หมู่ 5 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

237,600

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณสวยนายชูพงษ์ 
ปัตถมสิงห์ไทย บ้านรัช
ดา หมู่ 15 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

95,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาเห
มืองคสล. สายนาริมป่า 
บ้านคันนา หมู่ 2 
ตาบลพญาแก้วอาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

1,525,900

โครงการก่อสร้างลาเห
มืองคสล.ช่วงนานาย
สวาท  วรกมลธรรม  
ถึงถนนสายน่าน-ทุ่ง
ช้าง บ้านเจดีย์ หมู่ 3 
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

246,000

โครงการก่อสร้างลา
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่นานาย
อินเขียน ถึง นานาย
สนิท จักอะโน บ้านศรี
อุดม หมู่ 1 ตาบล
เชียงกลาง  อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

240,200

โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ลาเหมืองใหญ่
บริเวณหน้าบ้านนาย
ติ๊บ ใจบุญ บ้านสบกอน 
หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

130,000

โครงการขยายไหล่ทาง
จากบ้านนางราตรี จิ
ณะแสน ถึงสามแยก
บ้านนายเอก สิทธิ บ้าน
สบกอน หมู่ 5 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

237,600

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณสวยนายชูพงษ์ 
ปัตถมสิงห์ไทย บ้านรัช
ดา หมู่ 15 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

95,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการป้องกันตลิ่ง
พังลาน้าล้อม บ้านนา
หนุน หมู่ 2 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

255,200

โครงการเรียงกล่องแก
เบี้ยนช่วงนานายธนวัต 
ขอดเตชะ ถึง บ้านนาย
ธนพล ขอดเตชะ บ้าน
งิ้ว หมู่ 9 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

81,700

โครงการเรียงกล่องหิน
แกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง
ลาน้ากอน บ้านน้าคา 
หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

537,600

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง
บ้านนายจาเนียร  
ฝีปากเพราะ  ถึงถนน
สายรัชดา-ป่าแดง บ้าน
รัชดา  หมู่ 11 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

528,200

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง
บ้านนายชานาญ คาศรี 
ผ่านสระน้าหนองแดง 
ถึง บ้านนางสุพรรษา 
เขื่อนทะนะ บ้านหนอง
แดง หมู่ 1 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

535,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหลักบ้านดอน
สบเปือตลอดสาย  บ้าน
ดอนสบเปือ หมู่ 7 
ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการป้องกันตลิ่ง
พังลาน้าล้อม บ้านนา
หนุน หมู่ 2 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

255,200

โครงการเรียงกล่องแก
เบี้ยนช่วงนานายธนวัต 
ขอดเตชะ ถึง บ้านนาย
ธนพล ขอดเตชะ บ้าน
งิ้ว หมู่ 9 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

81,700

โครงการเรียงกล่องหิน
แกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง
ลาน้ากอน บ้านน้าคา 
หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

537,600

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง
บ้านนายจาเนียร  
ฝีปากเพราะ  ถึงถนน
สายรัชดา-ป่าแดง บ้าน
รัชดา  หมู่ 11 ตาบล
เปือ อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

528,200

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง
บ้านนายชานาญ คาศรี 
ผ่านสระน้าหนองแดง 
ถึง บ้านนางสุพรรษา 
เขื่อนทะนะ บ้านหนอง
แดง หมู่ 1 ตาบลเปือ 
อาเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน

535,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหลักบ้านดอน
สบเปือตลอดสาย  บ้าน
ดอนสบเปือ หมู่ 7 
ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดน่าน

305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เทลาน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง

583,500

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
เชียงกลาง

385,900

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสบกอน 250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข 380,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

85,000

โครงการงานรัฐพิธี 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดี
เมืองน่านธารน้าใจให้
คนน่าน

20,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
นักเรียน

88,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 3,924,000

รวม 28,186,060 13,695,140 1,100,000 80,000 6,483,020 15,269,070 10,000 20,176,710
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เทลาน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง

583,500

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
เชียงกลาง

385,900

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสบกอน 250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข 380,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

85,000

โครงการงานรัฐพิธี 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดี
เมืองน่านธารน้าใจให้
คนน่าน

20,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
นักเรียน

88,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 3,924,000

รวม 85,000,000
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