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คำนำ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบลเชียงกลาง จัดทาขึ้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งระบุให้แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ตอ้ งดาเนินการในพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนด เทศบาลตาบลเชียงกลางจึงมีความจาเป็น
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ เพื่อใช้เป็นระโยชน์ให้กับหน่วยงานภายใน ( สานักฯ/กอง ) ถือปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง ให้กับผู้บริหาร
เทศบาลตาบลเชียงกลางได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน / เทศบาลตาบลเชียงกลาง
โทร 054-797102 ต่อ 24
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ( แบบผด.01 )
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ส่วนที่ 1
1.) บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กาหนดให้ “แผนพัฒนา ” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่ น “ แผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสันทัศน์ ประเด็นยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมูบ่ ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้ นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ “ โครงการ
พัฒนา ” หมายความว่า โครงการทีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดให้ แก้ไขคาว่า “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ” และ
แก้ไขคาว่า “ แผนพัฒนา ” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ” ข้อ 4 “ โครงการ ” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
สาหรับแผนการดาเนินงาน ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 , เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน นั้น มิใช่การจัดทาแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพืน้ ที่ที่ดาเนินการ

เพื่อให้การพัฒนาหมูบ่ ้าน และตาบลในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 , เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเชียงกลาง ประจาปี
2563 ขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.) วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินการมีจุดมุง่ หมายเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการ
ทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน จะมีทีม่ าจาก
1.) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ )
2.) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)
3.) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพืน้ ที่ของ อปท. โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานใน
พืน้ ที่

3.) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ,
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มีขนั้ ตอนในการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
1. ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. ) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน
4.) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นแผนงานเพื่อให้ทราบถึง โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะนาไปใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดาเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,293,900.00

7.95

สานักปลัดฯ.กองวิชาการฯ,กองคลัง
,กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

5.43

4,481,000.00

8.30

1

0.78

40,000.00

0.07

1

0.78

10,000.00

0.02

51

39.53

20,490,200.00

37.94

112

86.82

29,315,100.00

54.29

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

52

40.31

7

โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการอย่างเป็นธรรม
(ผ.บริหารงานทั่วไป,การศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการ,สาธารณสุขฯ,การศึกษา,อุตสาหกรรมและการโยธา)

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล กับ
หน่วยงานอื่นๆ ( ผ.บริหารงานทัว่ ไป,สาธารณสุขฯ,การศึกษา )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
( ผ.การศึกษา )
2.2 ส่งเสริมการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
( ผ.บริหารงานทั่วไป )
2.3 สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
อย่างคุ้มค่า ( ผ.บริหารงานทั่วไป,การศึกษา,สาธารณสุข,อุตสาหกรรมและการโยธา )
รวม

สานักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองการศึกษา

กองการศึกษา

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ,กองการศึกษา,กอง
สาธารณสุขฯ,กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.1 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษของดิน นา อากาศ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ( ผ.สาธารณสุข )
3.2 อนุรักษ์หรือฟืน้ ฟูดิน นา อากาศ ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม ( ผ.สาธารณสุข )

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

3

2.33

37,000.00

0.07

1

0.78

3,000.00

0.01

โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
4.1 สนับสนุนหรือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน (ผ. งบกลาง)
4.2 ส่งเสริมกระบวนการทางการศึกษา
( ผ.การศึกษา )
4.3 อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ผ.การศาสนาวัฒนธรรมฯ )
4.4 ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ และ
ด้านการกีฬา ( ผ.การศาสนาวัฒนธรรมฯ,สาธารณสุขฯ )
รวม

3

2.33

22,930,800.00

42.46

2

1.55

1,115,580.00

2.07

1

0.78

450,000.00

0.83

5

3.88

129,000.00

0.24

15

11.63

24,665,380.00

45.68

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
5. ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงและความสงบ
เรียบร้อย
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยประชาชนมีส่วนร่วม ( ผ.การรักษาความสงบภายใน )
รวม
รวมทัง้ สิ้น

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

2

1.55

2

1.55

129

100.00

โครงการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000.00

0.04

สานักปลัดฯ

20,000.00

0.04

จานวน
งบประมาณ

54,000,480.00

100.00

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานอืน่
ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงกลาง

สานักงานปศุสัตว์อาเภอเชียงกลาง
รวมทัง้ สิ้น

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

2
3
5

40.00
60.00
100.00

โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ
40,000.00
40,000.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100.00
100.00

กศน.อาเภอเชียงกลาง
ปศุสัตว์อาเภอเชียงกลาง

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการอย่างเป็นธรรม
(1) สร้างความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการบริการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สนง.ทต.เชียง
กลาง , อาเภอ
เชียงกลางและ
จังหวัดน่าน

สานักปลัดฯ

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
1 หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร *ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ห้วงปี
2564 หน้า 99 ข้อ 2

20,000.00

โครงการวันท้องถิ่นไทยและ
2
วันเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการวันท้องถิน่ ไทยและวันเทศบาล *
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 99 ข้อ 1

20,000.00 สนง.ทต.เชียงกลาง สานักปลัดฯ

รวม

2

40,000.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ลาดับที่

1

2

โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า
103 ข้อ 1

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชน
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า
103 ข้อ 2

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

80,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

80,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอบรมและศึกษาดู
3 งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ

รวม

3

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผู้สงู อายุ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า
104 ข้อ 3
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกีย่ วข้อง

20,000.00

180,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

( 2 ) ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กบั ชุมชน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

กิจกรรมจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
1
การดาเนินงาน ( รายงาน
กิจการประจาปี )
กิจกรรมจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
2
การดาเนินงาน ( ปฏิทนิ
แผนการดาเนินงาน )
รวม

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เพือ่ จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

2

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

35,000.00

20 หมู่บา้ นในเขต
เทศบาลตาบลเชียง
กลางและหน่วยงาน
ราชการในอาเภอ
เชียงกลาง ฯลฯ

กองวิชาการฯ

100,000.00

20 หมู่บา้ นในเขต
เทศบาลตาบลเชียง
กลางและหน่วยงาน
ราชการในอาเภอ
เชียงกลาง ฯลฯ

กองวิชาการฯ

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

135,000.00

( 3 ) เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการโดยใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

70,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

4 วัสดุกอ่ สร้าง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่

7 วัสดุการเกษตร

25,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

270,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเกษตร

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

8 วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเครื่องแต่งกาย

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

9 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

10 วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

รวม

10

465,000.00

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
6 วัสดุคอมพิวเตอร์
รวม

6

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

1,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

งบประมาณ (บาท)

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง
เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่
เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

1,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

10,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

2,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

134,000.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

60,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองคลัง

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

1,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองคลัง

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่

10,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองคลัง

60,000.00
131,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองคลัง

4 วัสดุคอมพิวเตอร์
รวม
4

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

30,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

2 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

30,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

1,893,210.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ อาหารเสริม(นม)

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โรงเรียน ( สังกัด สพฐ. ) ในเขต
3
7 โรง
เทศบาลฯ จานวน 7 โรง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ อาหารเสริม(นม)

ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จานวน
4
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ 3 ศูนย์ฯ

258,690.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

5 วัสดุกอ่ สร้าง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง

2,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

2,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่

10,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

8 วัสดุกฬี า

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุกีฬา

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

9 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

รวม

9

2,260,900.00

แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

2 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

10,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

3 วัสดุกอ่ สร้าง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง

3,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่

350,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

วัสดุการวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุวทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์

60,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเครื่องแต่งกาย

5,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

8 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองสาธารณสุขฯ

6

รวม

8

493,000.00

แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
80-5000
1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

45,000.00
45,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ( รายการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

35,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

งบประมาณ (บาท)

1 วัสดุสานักงาน

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

120,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

3 วัสดุกอ่ สร้าง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง

100,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่

80,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

6 วัสดุการเกษตร

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุการเกษตร

20,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

7 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

35,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

รวม

7

410,000.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ
(1) ส่งเสริมการบริหารหรือการบริการแบบบูรณาการร่วมกัน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนส่วนราชการ
1

เพือ่ อุดหนุนให้แก่ทที่ าการปกครอว
อาเภอเชียงกลางสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการโครงการงานรัฐพิธี

โครงการงานรัฐพิธี

10,000.00

ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
สานักปลัดฯ
เชียงกลาง/อาเภอ
เชียงกลาง

10,000.00

ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
สานักปลัดฯ
เชียงกลาง/อาเภอ
เชียงกลาง

เพือ่ อุดหนุนให้แก่ทที่ าการปกครอง

โครงการจัดงานประเพณีและ อาเภอเชียงกลางสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
2 ของดีเมืองน่านธารน้าใจให้ ในการดาเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณีและของดีเมืองน่านธารน้าใจ
คนน่าน
ให้คนน่าน

รวม

2

20,000.00

แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนส่วนราชการ
1

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียนและประชาชน
- โรงเรียนบ้านสบกอน
จานวน 20,000 บาท

75,000.00
โรงเรียนบ้านสบ
กองการศึกษา
กอน
เพือ่ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
จานวน 6 โรงเรียน สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- โรงเรียนบ้านน้าคา
จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนชุมชนเจดีย-์ เชียง
โคม จานวน 10,000 บาท

โรงเรียนบ้านน้า
กองการศึกษา
คา

เพือ่ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
จานวน 6 โรงเรียน สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
และประชาชน

โรงเรียนไตรมิตร
กองการศึกษา
วิทยา
โรงเรียนชุมชน
กองการศึกษา
เจดีย-์ เชียงโคม

- โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ 115 จานวน
15,000 บาท

โรงเรียนชุมชน
รัชดาภิเษก กองการศึกษา
มิตรภาพที่ 115

- โรงเรียนไตรคามวิทยา
จานวน 10,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม
2
จริยธรรม นักเรียน
- โรงเรียนบ้านสบกอน
จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนบ้านน้าคา
จานวน 5,000 บาท
- โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
จานวน 5,000 บาท
- โรงเรียนชุมชนเจดีย-์ เชียง
โคม จานวน 5,000 บาท

โรงเรียนไตรคาม
กองการศึกษา
วิทยา

39,000.00
โรงเรียนบ้านสบ
กองการศึกษา
กอน

เพือ่ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
จานวน 6 โรงเรียน สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

โรงเรียนบ้านน้า
กองการศึกษา
คา
โรงเรียนไตรมิตร
กองการศึกษา
วิทยา
โรงเรียนชุมชน
กองการศึกษา
เจดีย-์ เชียงโคม

รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
จานวน 6 โรงเรียน สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

- โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ 115 จานวน
10,000 บาท

โรงเรียนชุมชน
รัชดาภิเษก กองการศึกษา
มิตรภาพที่ 115

- โรงเรียนไตรคามวิทยา
จานวน 4,000 บาท

โรงเรียนไตรคาม
กองการศึกษา
วิทยา

3 โครงการอาหารกลางวัน

3,952,000.00

- โรงเรียนบ้านสบกอน
จานวน 1,644,000 บาท
- โรงเรียนบ้านน้าคา
จานวน 296,000 บาท
- โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
จานวน 272,000 บาท

โรงเรียนบ้านสบ
กองการศึกษา
กอน
โรงเรียนบ้านน้า
กองการศึกษา
คา
โรงเรียนไตรมิตร
กองการศึกษา
วิทยา

เพือ่ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
- โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี จานวน 7 โรง สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
จานวน 356,000 บาท
ตามโครงการ อาหาร อัตราคนละ 20
บาทต่อวัน จานวน 200 วัน

โรงเรียนไตร
กองการศึกษา
ราษฎร์สามัคคี

- โรงเรียนชุมชนเจดีย-์ เชียง
โคม จานวน 344,000 บาท

โรงเรียนชุมชน
กองการศึกษา
เจดีย-์ เชียงโคม

- โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ 115 จานวน
812,000 บาท

โรงเรียนชุมชน
รัชดาภิเษก กองการศึกษา
มิตรภาพที่ 115

- โรงเรียนไตรคามวิทยา
จานวน 228,000 บาท
รวม
3

โรงเรียนไตรคาม
กองการศึกษา
วิทยา

4,066,000.00

แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขฯ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อ
1 ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน

เพือ่ อุดหนุนให้ แก่กองร้ อยตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 325 สาหรับเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินโครงการการศึกษาเพือ่ ต่อต้ านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

15,000.00

รร.บ้านสบกอน ,
รร.ชุมชน
รัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ 115 ,
กอง
รร.ชุมขนเจดีย์เชียง สาธารณสุขฯ
โคม , รร.บ้านน้าคา
, รร.เชียงกลาง"
ประชาพัฒนา"

อุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดาริดา้ น
2
สาธารณสุข
รวม

2

เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

20 หมูบ่ ้านใน
กอง
380,000.00 เขตเทศบาลตาบล
สาธารณสุขฯ
เชียงกลาง

395,000.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
(1) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบอาชีพกับชุมชน
แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า108 ข้อ1
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั หรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

งบประมาณ (บาท)

40,000.00

40,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

2.2 ส่งเสริมการค้า การบริการและการท่องเที่ยว
(1) ปรับปรุงแสวงหาและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า
104 ข้อ 1

1

งบประมาณ (บาท)

10,000.00

10,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ในเขต ทต.เชียง
กลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

2.3 สร้างหรือปรับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า
(1) ก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างความจาเป็นพืน้ ฐาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต่อเติมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
1
บริเวณหน้าห้องผู้บริหาร
สนง. 1 ห้อง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลเชียงกลาง บริเวณหน้าห้องผูบ้ ริหาร
สานักงานเทศบาลตาบลเชียงกลาง จานวน 1 ห้อง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.
2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วง
ปี 2563 หน้า 4 ข้อ 1
ค่าพิกดั GPS E 0696910 N 2134308

22,500.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

ปรับปรุงโรงจอดรถหน้า
2 สานักงานเทศบาลตาบลเชียง
กลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงจอดรถหน้า
สานักงานเทศบาลตาบลเชียงกลาง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.
2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วง
ปี 2563 หน้า 4 ข้อ 2
ค่าพิกดั GPS E 0696910 N 2134308

44,900.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

รวม

2

67,400.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ลาดับที่

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อน
1
เกณฑ์ในวัดคันนา

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
คันนา รายการดังนี้
-ก่อสร้างรั้วด้านหน้า ยาว 26.50 เมตร สูง
1.50 เมตร
-ก่อสร้างรั้วด้านข้าง ยาว 49.00 เมตร สูง
1.50 เมตร
-ก่อสร้างประตูทางเข้า
ตามแบบแปลน ของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
กาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. (
2561-2565) หน้า 107 ข้อ 3 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้า 17 ห้วงปี 2564
***พิกดั E-0698771 N- 2132912

งบประมาณ (บาท)

200,000.00

200,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด กองการศึกษา
คันนา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน สาธารณสุข งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

ต่อเติมกันสาดตลาดสด
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
1 บ้านสบกอน หมู่ที่ 11 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดตลาดสดเทศบาลตาบล
เชียงกลาง จานวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1
ด้านหลังอาคารโต้รุ่ง จุดที่ 2 ด้านหลังเขียงเนือ้ จุด
ที่ 3 ด้านข้างเขียงเนือ้ ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วง
ปี 2564 หน้า 5 ข้อ 1
***ค่าพิกดั GPS E 0695630 N 21333746

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตลาดสด
กอง
170,000.00 เทศบาลตาบล
สาธารณสุขฯ
เชียงกลาง

170,000.00

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ลาดับที่

โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอย 2 ถึงห้วยน้าจัง บ้านพลู
1
ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.
น่าน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอย 2 ถึงห้วยน้าจัง วางท่อระบายน้า โดย
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ขนาดความกว้าง
0.30 ม. ลึกเฉลีย่ 0.30 ม. ความยาว 10.00
ม. วางท่อระบายน้า PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กก
ลาง 8 นิว้ และวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
จานวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้า 153 ข้อ
92
***ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้น E -0699315 N
-2133393 จุดสิน้ สุด E -0699236 N 2133384

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

167,400.00

บ้านพลู ม. 3

กองช่าง

ขยายไหล่ทางจากบ้านนาง
ราตรี จิณะแสน ถึงสามแยก
2 บ้านนายเอก สิทธิ บ้านสบ
กอน หมู่ 5 ต.เชียงกลาง อ.
เชียงกลาง จ.น่าน

รวม

2

เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางจากบ้านนาง
ราตรี จิณะแสน ถึงสามแยกบ้านนายเอก
สิทธิ ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีผ่ ิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 280.00
ตร.ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.
2496 และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้า 111
ข้อ 27
*** ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0695843 N -2133410 จุดสิน้ สุด E
-0695810 N -2133715

209,500.00 บ้านสบกอน ม. 5

376,900.00

กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วง
โกดังนายอนุสรณ์ ปันหล้า
ถึงถนนสู่พื้นที่ทาการเกษตร
1
บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายยัง พงษ์ขัน ถึงถนน
2 สายน่าน - ทุ่งช้าง บ้านเจดีย์
หมู่ 10 ตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วง
ปี 2564 หน้า 7 ข้อ 11
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0697498 N
2135067

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 172 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 688 ตร.ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 111 ข้อ 22 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0697482
N- 2134443

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

495,000.00

บ้านเจดีย์ ม.
10

กองช่าง

473,000.00

บ้านเจดีย์ ม.
10

กองช่าง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายสมเกียรติ ฝีปาก
3 เพราะ ถึงทุ่งเปูาเหนือ บ้าน
รัชดา หมู่ 15 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 119 ข้อ 95
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0696338 N
2136058

467,000.00

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10
บ้านน้าคา หมู่ 1 ตาบล
4
พญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 400
ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 121 ข้อ 113 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0697881 N
2132113

275,000.00 บ้านน้าคา ม. 1

บ้านรัชดา ม.
15

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไป
บ่อน้าแก้ว บ้านศรีอดุ ม หมู่
5
1 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
บันไดลงสู่นาทุ่งพูล ช่วงบ้าน
นายชินดนัย การินทร์ ถึงลา
6
ห้วยพูล บ้านพูล หมู่ 3
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 109 ข้อ 1
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E -0699027
N- 2134530
เพื่อเป็นค่า
-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.30 เมตร ยาว
11.00 เมตร
-ก่อสร้างบันได กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23 เมตร
-วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จานวน 9 ท่อ
-ก่อสร้างท่อเหลีย่ มกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 121 ข้อ 118 ,
เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
หน้า 4 ข้อ 118
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0699555
N- 2133454

358,000.00

บ้านศรีอดุ ม ม.
1

กองช่าง

292,400.00

บ้านพลู ม. 3

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายนาทุ่ง
เปือ ตลอดสาย บ้านหนอง
7
แดง หมู่ 1 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 114 ข้อ 52
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0694534 N
2136021

360,000.00

บ้านหนองแดง
ม. 1

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายน้า
เปูา จากนานายมา เวทา
ถึงที่นานายจันทร์ อุ่นใจ
8
บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 118 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 110 ข้อ 11 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0697973
N- 2136173

325,000.00 บ้านเจดีย์ ม. 3

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้าน
สะดวกซื้อ บ้านสบกอน หมู่
9
11 ตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนจานวน 2 ช่วง
-ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 10 เมตร (หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 30 ตร.
ม.)
-ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 70 เมตร (หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 280
ตร.ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 112 ข้อ 33 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E -0695710
N- 2133794

214,000.00

ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
เหมืองซอย 7 บ้านน้าคา
10
หมู่ 1 ตาบลพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 40.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160
ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 121 ข้อ 115 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0697448 N
2131879

111,000.00 บ้านน้าคา ม. 1

บ้านสบกอน
ม. 11

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.จากดงวัง
ว้าถึงสะพานลาน้าเปือ บ้าน
11 ห้วยเลื่อน หมู่ 6 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร หรือพื้นทีผ่ ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 117 ข้อ 75
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0694830
N- 2137369

152,000.00

บ้านห้วยเลื่อน
ม. 6

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางอัมพรรณ ถึงบ้าน ร.ต.
วิโรจน์ ถึงลาน้าเปูา บ้าน
12
เจดีย์ หมู่ 10 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 111 ข้อ 21 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0697479 N
2135609

495,000.00

บ้านเจดีย์ ม.
10

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงนา
นายแก้ว อินทา ถึงลาน้ากอน
13 บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,143 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า
10 ข้อ 40 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ.
2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E - 0696107 N2132822

808,000.00

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6
บ้านน้าคา หมู่ 1 ตาบล
14
พญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือ
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 121 ข้อ 111 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0697228 N
2132582

316,000.00 บ้านน้าคา ม. 1

บ้านสบกอน
ม. 13

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
โค้ง บ้านสบกอน หมู่ 13
15
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า
10 ข้อ 41 , รายการแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ.
2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0695599 N
2133165

319,000.00

บ้านสบกอน
ม. 13

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคสล.บ่อขยะ
หมู่บา้ นถึงถนนพระธาตุดอย
16 แก้ว-นาหนุน บ้านปุาแดง
หมู่ 8 ตาบลเปือ อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 118 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 117 ข้อ 80 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E -0695385
N- 2136956

325,000.00

บ้านปุาแดง ม.
8

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทบั ผิวถนนคอนกรีต
ถนนสายหลักบ้านดอน
17
สบเปือตลอดสาย บ้านดอน
สบเปือ หมู่ 7 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิว
ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 183
เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร
(หรือมีพื้นทีเ่ สริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.
ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 117 ข้อ 77
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0694435
N- 2137279

292,000.00

บ้านดอนสบ
เปือ ม. 7

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้า ช่วง
บ้านนายสมบูรณ์ อินทาถึง
บ้านนางละมัย เวทา บ้าน
18
สบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. แบบมีฝา
ปิด ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 68 เมตร
-วางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร จานวน 10 ท่อน
-บ่อพัก จานวน 1 บ่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 145 ข้อ 19 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0696641
N- 2133958

160,000.00

บ้านสบกอน
ม. 5

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้าช่วง
บ้านนางจารี ฝีปากเพราะถึง
19 บ้านนายชวน ซ้อนพุฒิ บ้าน
รัชดา หมู่ 15 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. แบบมีฝา
ปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 210.00 เมตร
-วางท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จานวน 14 ท่อน
-บ่อพัก ค.ส.ล. จานวน 5 บ่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 152 ข้อ 84
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0695939
N- 2136144

483,000.00

บ้านรัชดา ม.
15

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้าช่วง
สามแยกบ้านนายสัมพันธ์
ซอเสียง ถึงลาห้วยข้างที่ว่า
20 การอาเภอเชียงกลาง บ้าน
สบกอน หมู่ 11 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
90.00 เมตร พร้อมฝาปิด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 145 ข้อ 25
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E -0695882
N- 2134218

180,000.00

บ้านสบกอน
ม. 11

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง
นานายสนิท จักรอะโน บ้าน
21
ศรีอดุ ม หมู่ 1 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ขนาดกว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 118 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 124 ข้อ 6
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0699499
N- 2134433

160,000.00

บ้านศรีอดุ ม ม.
1

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล. สาย
นาตีนดอย นาทุ่งเปือ บ้าน
22 หนองแดง หมู่ 1 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 187 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 132 ข้อ 78
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0694590
N- 2136496

489,000.00

บ้านหนองแดง
ม. 1

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล. สาย
นาทุ่งเหล่าตลอดสาย บ้าน
23 เชียงโคม หมู่ 2 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 130 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 125 ข้อ 18
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0698574
N- 2133950

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
เหมืองดอนครูบา จากถนน
สายน่าน-ทุ่งช้างถึงนานาย
24
ธวัช แสงรัตน์ บ้านเจดีย์
หมู่ 3 ตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล.จานวน 2 จุด
-จุดที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 70.00 เมตร ค่าพิกดั
GPS จุดดาเนินการ E 0697400
N 2133703
-จุดที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 162.00 เมตร
ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E 0697317
N 2133798
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 126 ข้อ 19

406,000.00

บ้านเชียงโคม
ม. 2

427,000.00 บ้านเจดีย์ ม. 3

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.ดอน
ต้นไฮ จากนานางพิน ปันหล้า
ถึงนานายประดิษฐ์ ละม่อม
25
บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ปากกว้าง 0.40
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
160.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 126 ข้อ 20
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E 0698161 N
2134436

295,000.00 บ้านเจดีย์ ม. 3

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.นา
ปุาบง บ้านศรีอดุ ม หมู่ 1
26
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. จานวน 2 จุด
-จุดที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร ค่าพิกดั
GPS จุดดาเนินการ E 0699573
N 2134668
-จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00 เมตร ค่า
พิกดั GPS จุดดาเนินการ E 0699568
N 2134654
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 124 ข้อ 8

454,000.00

บ้านศรีอดุ ม ม.
1

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.รูปตัว
U สายนาริมปุา บ้านคันนา
27
หมู่ 2 ตาบลพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมืองคสล. รูปตัว U
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 83 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 135 ข้อ 102
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0698596
N- 2133266

498,000.00

บ้านคันนา ม.
2

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.ลา
เหมืองกลาง พร้อมก่อสร้าง
อุโมงค์ลอดเหลี่ยม พร้อม
28 เรียงกล่องเกเบี้ยนลาห้วยงิว้
บ้านงิว้ หมู่ 9 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่า
-ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
ยาวรวม 40 เมตร
-ก่อสร้างอุโมงค์น้าลอดลาน้าห้วยงิว้ ขนาดกว้าง
1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว
12.50 เมตร
-เรียงกล่องเกเบีย้ น ยาวรวม 70 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 137 ข้อ 126 ,
เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ข้อ
126 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0699727
N- 2134109

740,000.00

บ้านงิว้ ม. 9

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.สาย
นาแพะ ช่วงนานายปฐมภพ29 นานายคา บ้านเจดีย์ หมู่ 10
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ปากกว้าง 0.60
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
190.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 127 ข้อ 34 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E 0697267 N
2134488

497,000.00

บ้านเจดีย์ ม.
10

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมือง คสล.หนอง
โค้งลงน้าน่าน บ้านสบกอน
30
หมู่ 13 ตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง คสล. ปากกว้าง 1.30
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 52.00 เมตร
-ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วง
ปี 2564 หน้า16 ข้อ 87
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E 0695181 N
2133009

296,000.00

บ้านสบกอน
ม. 13

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมืองเก้าม่วง
จากที่นานายสวาท วรกมล
ธรรมถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง
31
บ้านเจดีย์ หมู่ 3 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
106 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 127 ข้อ 29 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0697924
N- 2136173

196,000.00 บ้านเจดีย์ ม. 3

ก่อสร้างลาเหมืองช่วงนานาง
สมัย สิทธิการถึงนานายพล
32 อินทา บ้านสบกอน หมู่ 13
ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ปากกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
161.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 131 ข้อ 70 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E - 0697200 N2133658

218,000.00

บ้านสบกอน
ม. 13

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมืองซอย 7
บ้านน้าคา หมู่ 1 ตาบล
33
พญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ขนาดกว้าง 0.60
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
210 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 135 ข้อ 106 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E -0697350
N- 2131916

549,000.00 บ้านน้าคา ม. 1

ก่อสร้างลาเหมืองดอนเหมือง
ใหญ่ ช่วงนานายแต่ง อินทา
ถึงวัดห่าง ( ดอนครูบา )
34
บ้านสบกอน หมู่ 13 ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105
เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 130 ข้อ 62
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E - 0697200 N2133658

629,800.00

บ้านสบกอน
ม. 13

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างลาเหมืองไส้ไก่ช่วง
นานายสนอง จิตตรง ถึงนา
นายพินจิ จิตตรง เส้นใต้วัด
35
จอมราษฎร์ บ้านวังว้า หมู่
5 ตาบลเปือ อาเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน

ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ช่วง
ข้างร้านแสงทองวัสดุกอ่ สร้าง
ถึงแยกหน้าโครงการฯ บ้าน
36
สบกอน หมู่ 5 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลาเหมือง ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
100 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 133 ข้อ 88 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0695451
N- 2137474
เพื่อเป็นค่าขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ขนาดกว้าง
0.60-1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีผ่ ิว คสล.
ไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 111 ข้อ 25
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0695719
N- 2133367

136,000.00 บ้านวังว้า ม. 5

369,000.00

บ้านสบกอน
ม. 5

กองช่าง

กองช่าง

ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ช่วง
บ้านนางสร้อยคา อินทาไปถึง
37 หน้าโรงฆ่าสัตว์ บ้านสบกอน
หมู่ 5 ตาบลเชียงกลาง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ขนาดกว้าง
0.50-1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีผ่ ิว คสล.
ไม่น้อยกว่า 322.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 111 ข้อ 26 , รายการแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0696641
N- 2133958

250,000.00

บ้านสบกอน
ม. 5

กองช่าง

ขยายไหล่ทางช่วงบ้านนาย
สงวน อินทา - นายวิทยา
38 จิณะแสน บ้านสบกอน หมู่
5 ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 210
ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 111 ข้อ 28
***ค่าพิกดั GPS จุดเริ่มต้น E 0696227 N
2137767

164,000.00

บ้านสบกอน
ม. 5

กองช่าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บา้ นให้เป็นถนนลาดยาง
39 แอสฟัลท์ตกิ ซอย 4 บ้านรัช
ดา หมู่ 11 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตให้เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 418
เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร
(หรือมีพื้นทีเ่ สริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1672.00
ตร.ม.)
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 118 ข้อ 87
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0695575
N- 2136118

541,800.00

บ้านรัชดา ม.
11

กองช่าง

ปรับภูมทิ ศั น์รอบสระประจา
หมู่บา้ น บ้านรัชดา หมู่ 15
40
ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าเททางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อย
กว่า 175.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 140 ข้อ 24
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0696026
N- 2136038

150,000.00

บ้านรัชดา ม.
15

กองช่าง

ปูองกันตลิ่งพังลาน้าล้อม
บ้านนาหนุน หมู่2 ตาบล
41
เปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าเรียงกล่องหิน ความยาวข้างละ 60
เมตร ยาวรวม 2 ข้าง 120 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 139 ข้อ 15
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0696207
N- 2137637

262,000.00

บ้านนาหนุน
ม. 2

กองช่าง

เรียงหินกล่องเกเบี้ยนช่วง
นานายธนวัต ขอดเตชะถึง
นานายธนพล ขอดเตชะ
42
บ้านงิว้ หมู่ 9 ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าเรียงกล่องหินเกเบีย้ น ความยาว
ข้างละ 63.00 เมตร รวมยาว 2 ข้าง 126.00
เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 138 ข้อ 8
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0699849
N- 2134112

420,000.00

บ้านงิว้ ม. 9

กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีตถนนภายในหมู่บา้ น บ้าน
43
สันทนา หมู่ 4 ตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนาเฉลีย่
0.04 เมตร หรือมีพื้นทีเ่ สริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า
468.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเชียงกลางกาหนด
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 116 ข้อ 72 , เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564 หน้า 4 ข้อ 72
***ค่าพิกดั GPS จุดดาเนินการ E - 0695734
N- 2138120

152,000.00

บ้านสันทนา
ม. 4

กองช่าง

รวม

43

15,200,000.00

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ( รายการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ลาดับที่

โครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ ใน
1
เขตเทศบาลตาบลเชียงกลาง
จานวน 4 จุด

2

รวม

งบประมาณ (บาท)

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
ในเขตเทศบาลตาบลเชียงกลาง จานวน 4
จุด จุดที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรลสดยาง
แอสฟัลท์ตกิ สายอ่างเก็บน้าห้วยน้าจังข้าง
บ้านนายสมชาย ถึงตลาดสดบ้านพูล หมูท่ ี่
3 ต.พญาแก้ว จุดที่ 2 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตตัง้ แต่
หน้าโรงฆ่าสัตว์ถงึ ปุาสุสานบ้านหนองแดง
หมูท่ ี่ 1 ต.เปือ จุดที่ 3 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางช่วงสีแ่ ยกบ้านนางราตรี จิณะ
แสน ถึงถนนน่าน-ทุง่ ช้าง บ้านสบกอน
หมูท่ ี่ 5 ต.เชียงกลาง จุดที่ 4 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ ถนนรอบ
หมูบ่ ้านรัชดา หมูท่ ี่ 15 ต.เปือ

3,159,900.00

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ปูองกันตลิ่งพังลาน้าเปือใต้ ปูองกันตลิง่ พังลาน้าเปือใต้ฝายวังว้า
บ้านนาหนุน หมูท่ ี่ 2 ต.เปือ ขนาด
ฝายวังว้า บ้านนาหนุน หมู่ที่
ความยาวข้างละ 30 ม. รวมยาว 2
2 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ข้าง 60 ม. ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
ตาบลเชียงกลางกาหนด

2

พ.ศ. 2563

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

อ.เชียงกลาง

1,316,000.00 บ้านนาหนุน ม. 2

4,475,900.00

กองช่าง

กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษของดิน น้า อากาศ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
(2) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ
แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
แก้ไขปัญหาขยะ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 160 ข้อ 1
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

10,000.00

หมู่บา้ นในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการตรวจคุณภาพน้าดิบ
2 และปรับปรุงคุณภาพน้า
อุปโภค บริโภค

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ตรวจคุณภาพน้าดิบฯ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 161 ข้อ 3
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

2,000.00

หมู่บา้ นในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
3
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติ ยิ ราชนารี
รวม

3

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับขับเคลือ่ นโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ตัง้ ไว้ 25,000 บาท
*ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
(2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 101 ข้อ 2
**จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือ่ ได้รบั การจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ทัง้ นีต้ ้องไม่เบิกจ่ายเกิน
ประมาณการรายรับทีต่ งั้ ไว้

25,000.00

37,000.00

หมู่บา้ นในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

3.2 อนุรักษ์หรือฟืน้ ฟูดิน น้า อากาศ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
(1) การอนุรักษ์หรือเพิม่ พืน้ ที่ปุา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
พ.ศ. 2563
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

1

รวม

โครงการรักษ์ตน้ ไม้ รัก
สิ่งแวดล้อม

1

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรักษ์
ต้นไม้รกั สิง่ แวดล้อม
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 160 ข้อ 2
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

3,000.00

3,000.00

พืน้ ทีใ่ นเขต
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
เชียงกลาง

กอง
สาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
4..1 สนับสนุนหรือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน
(1) การพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน
แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

1 เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ปี 2563 หน้า 165 ข้อ 2

17,830,800.00

ผู้สูงอายุในเขตฯ กองการศึกษา

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ปี 2563 หน้า 165 ข้อ 1

5,016,000.00

ผู้พิการในเขตฯ กองการศึกษา

3 เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์

เพื่อจ่ายตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 *ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ปี 2563 หน้า 165 ข้อ 3

รวม

3

84,000.00 ผู้ปุวยเอดส์ในเขตฯ กองการศึกษา

22,930,800.00

4.2 ส่งเสริมกระบวนการทางการศึกษา
(1) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิม่ มากขึน้
แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนา
1 ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ/
จีน แก่เด็กและเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ/จีนแก่
เด็กและเยาวชน
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 162 ข้อ 3
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบนั
หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

150,000.00

โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบล กองการศึกษา
เชียงกลาง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
2
การบริหารสถานศึกษา

รวม

2

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชียงกลาง
ตัง้ ไว้ 661,500 บาท
2.) ค่าจัดการเรียนการสอน ตัง้ ไว้ 229,500
บาท
3.) ค่าหนังสือเรียน ตัง้ ไว้ 13,200 บาท
4.) ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัง้ ไว้ 13,200 บาท
5.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตัง้ ไว้ 19,800 บาท
6.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัง้ ไว้ 28,380
บาท
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 162 ข้อ 1
** เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หากมีความ
จาเป็นต้องเบิกจ่ายก่อนได้รับการจัดสรรให้
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ทัง้ นีต้ ้องไม่เบิกจ่ายเกิน
ประมาณการรายรับทีต่ งั้ ไว้

965,580.00

1,115,580.00

ศูนย์พัฒนาเด็ก
กองการศึกษา
เล็กในเขตฯ
จานวน 3 ศูนย์ฯ

4.3 อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1 ) ส่งเสริมหรือสนับสนุนวัฒนธรรมพืน้ บ้านหรือประเพณีท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

โครงการอนุรักษ์ประเพณี
1
และสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
รวม

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 164
ข้อ 1

1

พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

450,000.00

ในเขต ทต.เชียง
กลาง/อาเภอ กองการศึกษา
เชียงกลาง

450,000.00

4.4 ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสุขภาพและด้านการกีฬา
(1 ) ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ลาดับที่

โครงการ

1 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 164
ข้อ 2

งบประมาณ (บาท)

60,000.00

60,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมูบ่ ้านในเขตฯ /
อาเภอเชียงกลาง
/ จังหวัดน่าน / กองการศึกษา
อปท.ในจังหวัด
น่าน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

(2 ) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขฯแก่ประชาชน
แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ลาดับที่

1

2

โครงการ

โครงการปูองกันควบคุมโรค
ระบาดหรือติดต่อ

โครงการปูองกันและต่อต้าน
ยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ปูองกันควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 163 ข้อ 4

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ปูองกันและต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 163 ข้อ 1
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

2,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

3

โครงการรู้ทนั เอดส์กบั
เทศบาลตาบลเชียงกลาง

4 โครงการสุขาภิบาลอาหาร

รวม

4

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการรู้ทัน
เอดส์
กับเทศบาลตาบลเชียงกลาง
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 163 ข้อ 5
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

3,000.00

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
ห้วงปี 2564 หน้า 163 ข้อ 3
** เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

4,000.00

69,000.00

ทต.เชียงกลาง/
กอง
อาเภอเชียงกลาง สาธารณสุขฯ

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยประชาชนมีส่วนร่วม
(1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคัภัย ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

1

โครงการ

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิ

โครงการรณรงค์ปอู งกันและ
2
ลดอุบตั เิ หตุ
รวม

2

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พงศ.
2563 หน้า 21ข้อ 1 ห้วงปี 2564

10,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการรณรงค์ปอู งกันและลด อุบตั ิเหตุ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
2561-2565 ห้วงปี 2564 หน้า 166 ข้อ 3

10,000.00

หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

20,000.00

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานอืน่
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงกลาง
ลาดับที่

1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการเพาะเลี้ยงกบ-ปลา
ดุก

2 โครงการเพาะเห็ดนางฟูา
รวม

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

20,000.00

พืน้ ทีท่ ต.เชียง
กลาง

กศน.อ.เชียง
กลาง

-

20,000.00

พืน้ ทีท่ ต.เชียง
กลาง

กศน.อ.เชียง
กลาง

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

40,000.00

หน่วยงาน สานักงานปศุสัตว์อาเภอเชียงกลาง
ลาดับที่

โครงการ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาปศุสตั ว์
โครงการรณรงค์ฉดี วัคซีน
2
ปูองกันโรคพิษสุนขั บ้า
1

3 โครงการปศุสตั ว์ OK
รวม

3

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

-

-

พืน้ ที่ ทต.เชียง
กลาง

สนง. ปศุสตั ว์
อ.เชียงกลาง

-

-

พืน้ ที่ ทต.เชียง
กลาง

สนง. ปศุสตั ว์
อ.เชียงกลาง

-

-

พืน้ ที่ ทต.เชียง
กลาง

สนง. ปศุสตั ว์
อ.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

-

แบบ ผด.02/1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90
กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู เป็นกระบะ
สาเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต
* เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลาดับที่
8.2 (8.2.1) คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งทื่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564 หน้า 25 ข้อ
1,รายการแก้ไขแผนฯครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี
2564

งบประมาณ (บาท)

560,000.00

560,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

1

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90
กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู เป็นกระบะ
สาเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต
* เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 ลาดับที่
8.2 (8.2.1) คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งทื่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2564 หน้า 27
ข้อ 2

งบประมาณ (บาท)

560,000.00

560,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชาการฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

1

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สงู สุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู เป็น
กระบะสาเร็จรูป เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
* เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 หน้า 13 ลาดับที่ 8.2 (8.2.1)
คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565
เพิม่ เติมครั้งทื่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี
2564 หน้า 28 ข้อ 3

งบประมาณ (บาท)

560,000.00

560,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานสาธารณสุขฯ ( รายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )
ลาดับที่

โครงการ

1

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จานวน 1 คัน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สงู สุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู เป็น
กระบะสาเร็จรูป เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
* เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 หน้า 13 ลาดับที่ 8.2 (8.2.1)
คุณลักษณะสังเขปหน้า 63 *** ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565
เพิม่ เติมครั้งทื่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงปี
2564 หน้า 28 ข้อ 3

งบประมาณ (บาท)

560,000.00

560,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

2. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน
1 เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 3 ข้อ 6
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 25 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

17,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสาหนักงาน จานวน 1
เครื่อง

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 5-6 ข้อ 11
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 25 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

16,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

3

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA จานวน 4 เครื่อง

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องสารอง
ฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800
VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15
นาที
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 21 ข้อ 62
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 25 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

10,000.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

4

รวม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง

4

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 18 ข้อ 50
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 25 ข้อ 1 , รายการแก้ไขแผนฯ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2563

7,500.00

50,500.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN
ONE จานวน 2 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 2 เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 4 ข้อ 9
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 27 ข้อ 2 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

34,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชาการฯ

2

3

จัดซือเ้ ครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ( 18หน้า/นาที ) จานวน 1
เครื่อง

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 16 ข้อ 44
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 27 ข้อ 2 ห้วงปี 2563

2,600.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
จานวน 1 เครื่อง

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 18 ข้อ 50
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 185 ข้อ 2 ,
รายการแก้ไขแผนฯครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
ห้วงปี 2563

7,500.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

4

จัดซื้อจอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5
นิ้ว จานวน 1 จอ

รวม

4

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ จัดซือ้ จอ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5 นิว้
จานวน 1 จอ
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 21 ข้อ 61
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 27 ข้อ 2 ห้วงปี 2563

3,700.00

47,800.00

ทต.เชียงกลาง

กองวิชาการฯ

แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการกันเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One
สาหรับงานสานักงาน 1 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 หน้า 4 ข้อ 9
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 30 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

17,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

2

รวม

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง
* สามารถจัดซือ้ ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ.
VA จานวน 3 เครื่อง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้า 21
ข้อ 62
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 30 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

2

7,500.00

24,500.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

3. ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด
4 ฟุต จานวน 2 ตู้

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ตูเ้ หล็กบาน
เลือ่ นกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตู้
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 24 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

8,900.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

2

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ตูเ้ หล็ก แบบ
2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ
3 ชิ้น คุณสมบัตติ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม(มอก.) จานวน 1 ตู้
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562 หน้า 27 ข้อ 10.14 ( 10.14.1 )
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 87
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 24 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

5,500.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

3

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน จานวน 3 เครื่อง (ชนิดแบบติด
ผนัง) ขนาด 24000 บีทยี ู จานวน 2
เครื่อง ขนาด 15000 บีทยี ู จานวน
1 เครื่อง

รวม

3

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแบบ
ติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง และขนาด 15,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง ( ราคารวมค่าติดตัง้ )
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562 หน้า 24-25 ข้อ 10.6 ( 10.6.3 )
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 84-85
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 24 ข้อ 1 ห้วงปี 2563

76,000.00

90,400.00

ทต.เชียงกลาง

สานักปลัดฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อเครื่องหรับอากาศ ขนาด
12,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแบบ
ติดผนัง) จานวน 1 เครื่อง ขนาด 12,000
บีทียู ( ราคารวมค่าติดตัง้ )
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562 หน้า 24-25 ข้อ 10.6 ( 10.6.3 )
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 84-85
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 26 ข้อ 2 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

17,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงลกาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชาการฯ

2

รวม

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

2

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ โต๊ะทางาน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 120x60 ซม. จานวน 1
ตัว
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 26 ข้อ 2 ห้วงปี 2563

2,700.00

19,700.00

ทต.เชียงลกาง

กองวิชาการฯ

แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ซื้อเก้าอี้ทางาน 1 ตัว

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน ขา
เหล็ก เอนหลังได้ จานวน 1 ตัว
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 29 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

2,500.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
1 เครื่อง

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแบบ
ติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง ( ราคารวมค่าติดตัง้ )
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562 หน้า 24-25 ข้อ 10.6 ( 10.6.3 )
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 84-85
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 29 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

28,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

3

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้กจิ กรรมอนุบาล
4 ชุด

รวม

3

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ โต๊ะพร้อม
เก้าอีก้ จิ กรรมอนุบาล จานวน 4 ชุด
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 29 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

11,440.00

41,940.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ลาดับที่

1

โครงการ

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เก้าอี้
ทางาน ขาเหล็ก เอนหลังได้ จานวน 2
ตัว
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดังกล่าว
จาหน่ายโดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 188 ข้อ 6 ห้วงปี
2563

งบประมาณ (บาท)

5,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

2

รวม

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว

2

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ โต๊ะทางาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60 ซม. จานวน
2 ตัว
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดังกล่าว
จาหน่ายโดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 30 ข้อ 6 ห้วงปี 2563

5,400.00

10,400.00

ทต.เชียงกลาง

กองช่าง

4. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร
แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้า (ปั้มน้า) 1 เครื่อง

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องสูบน้า (
ปัม๊ น้า ) ขนาด 150 w พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตัง้
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 187 ข้อ 5 ห้วงปี
2563

งบประมาณ (บาท)

6,400.00

6,400.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

5. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง จานวน 1 ชุด

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ และติดตัง้
โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
จานวน 1 ชุด
พร้อมค่าติดตัง้ เซทระบบและอุปกรณ์
**เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 25 ข้อ 1 ,รายการแก้ไขแผน
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

95,100.00

95,100.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

ค่าจัดซื้อและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด

2

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ และติดตัง้
โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
จานวน 1 ชุด
พร้อมค่าติดตัง้ เซทระบบและอุปกรณ์
**เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดังกล่าว
จาหน่ายโดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 28 ข้อ 4 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

157,000.00

157,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

2

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง 1 ชุด

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ และติดตัง้
โทรทัศน์วงจรปิดสาหรับติดตัง้ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคันนา จานวน 1 ชุด
พร้อมค่าติดตัง้ เซทระบบและอุปกรณ์
**เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 188 ข้อ 5 , รายการ
แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ห้วงปี
2563

29,000.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

จัดซื้อตู้ลาโพงขยายเสียง 1 ชุด

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ตูล้ าโพงขยาย
เสียง จานวน 1 ชุด
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดงั กล่าวจาหน่าย
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 29 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

4,900.00

ทต.เชียงกลาง

กองการศึกษา

2

33,900.00

6. ประเภทครุภัณฑ์ อืน่
แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับเด็ก 1
ชุด (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
คันนา)

1

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องเล่น
สนามสาหรับเด็ก ประกอบด้วยชุดม้า
หมุน 6 ทีน่ งั่ ฯลฯ จานวน 1 ชุด
*เป็นครุภัณฑ์ทตี่ งั้ จ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดทีม่ ีครุภัณฑ์ดังกล่าว
จาหน่ายโดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ประหยัดงบประมาณ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 29 ข้อ 5 ห้วงปี 2563

งบประมาณ (บาท)

73,000.00

73,000.00

สถานทีด่ าเนินการ

ทต.เชียงกลาง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

