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เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
เขต/อ าเภอ เมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร 

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

109  ม.14  ซอย-  ถนนสกลนคร-นครพนม  แขวง/ต าบล เชียงเครือ 
  เขต/อ าเภอ เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 

      
   

พื้นที่ 85.77 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 17,000 คน 
ชาย 8,247 คน 
หญิง 8,753 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่  2  สิงหาคม 2564 
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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ของ 

เทศบาลต าบลเชียงเครอื 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
                 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงเครือ     
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน 42,954,541.33 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม   จ านวน   88,948,667.22 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 19,170,458.04 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    จ านวน   0   โครงการ  

        รวม   0.00   บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 462,110.80 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 8,820,987.64 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 89,654,732.51 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 515,730.89 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 1,607,438.80 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 926,891.46 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 680,820.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 36,107,510.36 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 49,816,341.00 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 16,232,644.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 80,732,081.52 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 23,664,512.72 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 29,003,440.99 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 14,351,311.45 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 8,608,550.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,104,266.36 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน   16,232,644.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน   5,717,183.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   0.00   บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน   0.00   บาท 

                  3. งบเฉพาะการ  

  ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    รายรับจริง จ านวน 1,339,405.58 บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน 706,137.33 บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 

    ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    เงินสะสม จ านวน 1,067,842.47 บาท 

    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 156,525.85 บาท 

    เงินฝากธนาคาร จ านวน 3,076,284.57 บาท 

    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
    

1. รายรับ    
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 515,730.89 1,920,000.00 2,000,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,607,438.80 1,435,100.00 1,409,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 926,891.46 790,000.00 790,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 680,820.00 618,000.00 617,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,730,881.15 4,763,100.00 4,816,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 36,107,510.36 40,200,000.00 42,670,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

36,107,510.36 40,200,000.00 42,670,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,816,341.00 55,291,890.00 62,602,890.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

49,816,341.00 55,291,890.00 62,602,890.00 

รวม 89,654,732.51 100,254,990.00 110,088,890.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

     

2. รายจ่าย    

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

 งบกลาง 23,664,512.72 25,898,430.00 27,459,410.00 

 งบบุคลากร 29,003,440.99 34,489,750.00 37,733,110.00 

 งบด าเนินงาน 14,351,311.45 22,170,510.00 23,686,870.00 

 งบลงทุน 8,608,550.00 12,798,300.00 14,946,500.00 

 งบเงินอุดหนุน 5,104,266.36 4,848,000.00 6,119,000.00 

 งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 144,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 80,732,081.52 100,204,990.00 110,088,890.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,737,780 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,299,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 21,422,290 
  แผนงานสาธารณสุข 5,204,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 144,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 6,139,280 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,472,190 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,413,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,077,820 
  แผนงานการเกษตร 719,320 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 27,459,410 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 110,088,890 
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             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
   

             แผนงานงบกลาง 
                       งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ 
  

           

             

       งบกลาง 27,459,410 27,459,410 

           งบกลาง 27,459,410 27,459,410 

       รวม 27,459,410 27,459,410 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                 งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

 
งบ 

  

     

       

 งบบุคลากร 10,196,960 1,259,040 4,256,640 288,240 16,000,880 

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

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,348,640 1,259,040 4,256,640 288,240 13,152,560 

 งบด าเนินงาน 3,130,000 152,000 2,307,600 48,000 5,637,600 

     ค่าตอบแทน 370,000 82,000 1,148,400 48,000 1,648,400 

     ค่าใช้สอย 2,010,000 70,000 43,900 0 2,123,900 

     ค่าวัสดุ 750,000 0 120,000 0 870,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 0 0 995,300 0 995,300 

 งบลงทุน 1,042,300 22,000 35,000 0 1,099,300 

     ค่าครุภัณฑ์ 1,042,300 22,000 35,000 0 1,099,300 

 รวม 14,369,260 1,433,040 6,599,240 336,240 22,737,780 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                       งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

    
งบ 

  

        

          

    งบบุคลากร 1,655,280 916,920 0 2,572,200 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,655,280 916,920 0 2,572,200 

    งบด าเนินงาน 730,000 20,000 967,300 1,717,300 

        ค่าตอบแทน 148,000 0 0 148,000 

        ค่าใช้สอย 432,000 20,000 967,300 1,419,300 

        ค่าวัสดุ 150,000 0 0 150,000 

    งบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000 

        เงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000 

    รวม 2,385,280 936,920 977,300 4,299,500 
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แผนงานการศึกษา 

                 งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
     

งบ 
  

         

           

     งบบุคลากร 1,665,000 6,897,280 8,562,280 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,665,000 6,897,280 8,562,280 

     งบด าเนินงาน 347,000 8,093,110 8,440,110 

         ค่าตอบแทน 142,000 0 142,000 

         ค่าใช้สอย 70,000 5,276,110 5,346,110 

         ค่าวัสดุ 135,000 2,817,000 2,952,000 

     งบลงทุน 0 555,900 555,900 

         ค่าครุภัณฑ์ 0 555,900 555,900 

     งบเงินอุดหนุน 0 3,864,000 3,864,000 

         เงินอุดหนุน 0 3,864,000 3,864,000 

     รวม 2,012,000 19,410,290 21,422,290 
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แผนงานสาธารณสุข 

                 งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล 
งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 2,316,960 0 489,480 2,806,440 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,316,960 0 489,480 2,806,440 

    งบด าเนินงาน 132,000 877,860 1,048,000 2,057,860 

        ค่าตอบแทน 72,000 0 0 72,000 

        ค่าใช้สอย 20,000 592,150 768,000 1,380,150 

        ค่าวัสดุ 40,000 285,710 280,000 605,710 

    งบเงินอุดหนุน 0 340,000 0 340,000 

        เงินอุดหนุน 0 340,000 0 340,000 

    รวม 2,448,960 1,217,860 1,537,480 5,204,300 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                 งาน 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
       

งบ 
  

           

             

       งบรายจ่ายอ่ืน 144,000 144,000 

           รายจ่ายอื่น 144,000 144,000 

       รวม 144,000 144,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                 งาน 

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ 
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

    
งบ 

  

        

          

    งบบุคลากร 0 0 1,151,280 1,151,280 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 1,151,280 1,151,280 

    งบด าเนินงาน 0 336,000 2,780,000 3,116,000 

        ค่าใช้สอย 0 216,000 1,980,000 2,196,000 

        ค่าวัสดุ 0 120,000 800,000 920,000 

    งบลงทุน 0 22,000 200,000 222,000 

        ค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 200,000 222,000 

    งบเงินอุดหนุน 1,650,000 0 0 1,650,000 

        เงินอุดหนุน 1,650,000 0 0 1,650,000 

    รวม 1,650,000 358,000 4,131,280 6,139,280 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                 งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
     

งบ 
  

         

           

     งบบุคลากร 2,032,190 0 2,032,190 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,032,190 0 2,032,190 

     งบด าเนินงาน 180,000 260,000 440,000 

         ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000 

         ค่าใช้สอย 15,000 260,000 275,000 

         ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000 

     รวม 2,212,190 260,000 2,472,190 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                 งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
    

งบ 
  

        

          

    งบบุคลากร 683,000 0 0 683,000 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 683,000 0 0 683,000 

    งบด าเนินงาน 0 220,000 255,000 475,000 

        ค่าใช้สอย 0 220,000 255,000 475,000 

    งบเงินอุดหนุน 0 255,000 0 255,000 

        เงินอุดหนุน 0 255,000 0 255,000 

    รวม 683,000 475,000 255,000 1,413,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                 งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
     

งบ 
  

         

           

     งบบุคลากร 3,575,520 0 3,575,520 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,575,520 0 3,575,520 

     งบด าเนินงาน 1,433,000 0 1,433,000 

         ค่าตอบแทน 268,000 0 268,000 

         ค่าใช้สอย 145,000 0 145,000 

         ค่าวัสดุ 1,020,000 0 1,020,000 

     งบลงทุน 2,224,700 10,344,600 12,569,300 

         ค่าครุภัณฑ์ 2,224,700 0 2,224,700 

         ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,844,600 10,844,600 

     รวม 7,233,220 10,844,600 18,077,820 
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แผนงานการเกษตร 

      
 

                งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
     

งบ 
  

         

           

     งบบุคลากร 349,320 0 349,320 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 349,320 0 349,320 

     งบด าเนินงาน 200,000 170,000 370,000 

         ค่าใช้สอย 200,000 170,000 370,000 

     รวม 549,320 170,000 719,320 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 จึงตรา         
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                         ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    
111,853,530   บาท 
                         ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  110,088,890  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,737,780 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,299,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 21,422,290 
  แผนงานสาธารณสุข 5,204,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 144,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 6,139,280 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,472,190 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,413,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,077,820 
  แผนงานการเกษตร 719,320 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 27,459,410 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 110,088,890 
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รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
 อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  
         
                หมวด 

 
รายรับจริง ประมาณการ 

   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   หมวดภาษีอากร             
        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,288,107.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
        ภาษีบ ารุงท้องที่ 156,497.30 3,032.70 0.00 0.00 % 0.00 
        ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 99,532.19 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00 
        ภาษีป้าย 358,538.00 413,166.00 420,000.00 19.05 % 500,000.00 
   รวมหมวดภาษีอากร 2,803,142.30 515,730.89 1,920,000.00     2,000,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
            

        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การขายสุรา 

5,596.90 6,033.40 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 
 

1,036,480.00 1,136,560.00 1,070,000.00 12.15 % 1,200,000.00 
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หมวด  
รายรับจริง ประมาณการ    

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
     ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

25,500.00 22,200.00 22,000.00 100.00 % 0.00 

        ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา 

400.00 1,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนราษฎร 

14,240.00 8,990.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

11,629.50 25,767.90 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

4,080.00 2,970.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00 

        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพัก 

40,375.00 26,500.00 50,000.00 -24.00 % 38,000.00 

        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

5,520.00 6,600.00 7,000.00 -7.14 % 6,500.00 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

24,732.00 8,420.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00 
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หมวด  
รายรับจริง ประมาณการ    

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    

     ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

        ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00 

        ค่าปรับการผิดสัญญา 27,770.00 238,538.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
        ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00 
        ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ

ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

        ค่าใบอนุญาตประกอบการ
ค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

108,200.00 105,200.00 120,000.00 -100.00 % 0.00 

        ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่
ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

0.00 100.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

        ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เอกชน 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00 
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หมวด  
รายรับจริง ประมาณการ    

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

3,070.00 2,810.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00 

        ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

4,782.00 3,849.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00 

        ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 2,030.00 1,500.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

   รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

1,324,405.40 1,607,438.80 1,435,100.00     1,409,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
        ค่าเช่าหรือบริการ 414,270.00 518,824.00 420,000.00 0.00 % 420,000.00 
        ดอกเบี้ย 380,395.03 399,071.46 360,000.00 0.00 % 360,000.00 
        รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 0.00 8,996.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
   รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 794,665.03 926,891.46 790,000.00     790,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
        เงินที่มีผู้อุทิศให้ 12,289.00 16,900.00 18,000.00 -5.56 % 17,000.00 
        ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัด

จ้าง 
126,400.00 163,700.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

        รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 551,002.00 500,220.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
   รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 689,691.00 680,820.00 618,000.00     617,000.00 
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หมวด  
รายรับจริง ประมาณการ    

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    
หมวดภาษีจัดสรร             

        ภาษีรถยนต์ 674,858.13 678,324.97 700,000.00 7.14 % 750,000.00 
        ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผนฯ 
13,298,886.84 12,355,288.41 13,100,000.00 6.87 % 14,000,000.00 

        ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

6,447,934.86 6,495,098.37 7,000,000.00 14.29 % 8,000,000.00 

        ภาษีธุรกิจเฉพาะ 103,196.07 93,663.53 150,000.00 0.00 % 150,000.00 
        ภาษีสรรพสามิต 15,400,748.22 13,520,428.04 15,000,000.00 3.33 % 15,500,000.00 
        ค่าภาคหลวงแร่ 118,204.35 111,491.40 100,000.00 20.00 % 120,000.00 
        ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 135,558.59 119,863.64 150,000.00 0.00 % 150,000.00 
        ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

2,870,701.00 2,733,352.00 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 

   รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,050,088.06 36,107,510.36 40,200,000.00     42,670,000.00 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
        เงินอุดหนุนทั่วไป 47,608,247.00 49,816,341.00 55,291,890.00 12.32 % 62,602,890.00 
   รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 47,608,247.00 49,816,341.00 55,291,890.00     62,602,890.00 
   รวมทุกหมวด 92,270,238.79 89,654,732.51 100,254,990.00     110,088,890.00 
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                              รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  110,088,890   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 2,000,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,409,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 6,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 1,200,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือ
การโฆษณา 

จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการเท่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 25,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จ านวน 38,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 6,500 บาท 
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    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 4,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 790,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 420,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ดอกเบี้ย จ านวน 360,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 617,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 17,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 42,670,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 750,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,000,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 8,000,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 15,500,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 4,000,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 62,602,890 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 62,602,890 บาท 

    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  

 



30 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร 

    

                
  

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

    ค่าชําระหนี้เงินกู้ 1,375,000 1,375,000 1,803,500 -0.16 % 1,800,600 

    ค่าชําระดอกเบี้ย 252,691.42 181,506.32 372,000 -35.27 % 240,800 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 374,583 385,371 526,300 4.14 % 548,100 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,260 19,896 26,300 -16.35 % 22,000 

    
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

800,000 2,000,000 1,000,000 15 % 
1,150,000 

 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,888,600 14,587,000 15,535,200 12.32 % 17,449,200 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 3,555,200 3,688,000 4,423,200 -10.15 % 3,974,400 

    เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 76,000 60,500 96,000 0 % 96,000 

    เงินสํารองจ่าย 338,250 18,828 300,000 0 % 300,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 1,424,100 

      
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) 

0 0 0 100 % 4,560 

      
 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

374,692.5 0 0 0 % 0 

      
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

66,755.76 0 0 0 % 0 

      
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

0 74,561.9 74,700 -10.78 % 66,650 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

0 375,007.5 391,230 -2.1 % 383,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

891,142 898,842 1,350,000 -100 % 0 

รวมงบกลาง 22,007,174.68 23,664,512.72 25,898,430     27,459,410 

รวมงบกลาง 22,007,174.68 23,664,512.72 25,898,430     27,459,410 

รวมงบกลาง 22,007,174.68 23,664,512.72 25,898,430     27,459,410 

รวมแผนงานงบกลาง 22,007,174.68 23,664,512.72 25,898,430     27,459,410 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

725,760 725,760 725,760 0 % 725,760 

    
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 

180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

207,360 207,360 207,360 0 % 207,360 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200 1,555,200 1,455,200 6.87 % 1,555,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,748,320     2,848,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

2,610,674.4 2,625,860 2,931,480 76.49 % 5,173,820 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 205,200 

    เงินประจําตําแหน่ง 206,700 211,200 211,200 28.41 % 271,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 547,320 709,325 735,960 116.66 % 1,594,560 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 50,940 48,655 46,500 123.35 % 103,860 

    เงินอ่ืน ๆ 151,200 151,200 151,200 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,566,834.4 3,746,240 4,076,340     7,348,640 

รวมงบบุคลากร 6,415,154.4 6,594,560 6,824,660     10,196,960 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 3,625 3,625 20,000 0 % 20,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 30,000 0 % 30,000 

    ค่าเช่าบ้าน 28,000 85,200 168,000 42.86 % 240,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้บริหารท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 30,000 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 30,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 6,050 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 54,825 114,875 248,000     370,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 37,918 30,270 80,000 -37.5 % 50,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 100,000 

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 180,000 

      ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 0 17,000 50,000 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 64,800 15,300 50,000 -100 % 0 

      ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 15,146 21,964.8 50,000 0 % 50,000 

      ค่าถ่ายเอกสาร 14,430 0 0 0 % 0 

      ค่าเบี้ยประกันภัย 0 36,814.42 40,000 0 % 40,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 51,920 20,825 50,000 0 % 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

370,084 286,916.2 340,000 47.06 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรับชั่น 

0 0 0 100 % 20,000 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

0 5,200 15,000 -100 % 0 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา      

3,800 0 0 0 % 0 

      ค่าลงทะเบียน 0 122,300 300,000 0 % 300,000 

      ค่าลงทะเบียน       226,900 0 0 0 % 0 

      
โครงการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 

0 300,400 300,000 0 % 300,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการฝึกอบรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง      

607,350 0 0 0 % 0 

      
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

0 0 800,000 -75 % 200,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

0 0 0 100 % 20,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 56,202.56 33,260.26 80,000 150 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 1,448,550.56 890,250.68 2,175,000     2,010,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 119,335 131,905.7 130,000 0 % 130,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 16,560 13,950 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 17,343 18,561 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุก่อสร้าง 29,775 24,563 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 133,690 36,800 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 313,942.33 299,928.63 300,000 0 % 300,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,200 50,000 -60 % 20,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 19,200 0 0 0 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,550 49,540 70,000 -14.29 % 60,000 

    วัสดุสนาม 0 0 40,000 -100 % 0 

    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 689,395.33 582,448.33 780,000     750,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,192,770.89 1,587,574.01 3,203,000     3,130,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      เก็บแบบฟอร์มแบบ 15 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 4,500 

      เก้าอ้ีทํางาน 0 0 0 100 % 8,000 

      
เก้าอ้ีนั่งคอยสําหรับบริการ
ประชาชน 

0 0 0 100 % 30,000 

      
เก้าอ้ีสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําเคา
เตอร์  

3,000 0 0 0 % 0 

      เก้าอ้ีหน้าเค้าเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000 

      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 100 % 17,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 

2565 
 

      ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40 ช่อง 0 0 0 100 % 13,500 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 4,400 

      โต๊ะ 0 0 32,000 -100 % 0 

      โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี 9,000 0 0 100 % 24,000 

      โต๊ะหมู่บูชา 0 30,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ             

      เครื่องบันทึกเสียง 16,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

      เครื่องทําน้ําร้อน/น้ําเย็น 0 19,700 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

0 0 0 100 % 15,000 

      
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
บัตรประจําตัวประชาชน 

0 0 0 100 % 900,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,000 49,700 32,000     1,042,300 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  (%) ปี 2565 

รวมงบลงทุน 28,000 49,700 32,000     1,042,300 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,635,925.29 8,231,834.01 10,059,660     14,369,260 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,382,400 1,460,040 1,551,120 -19.99 % 1,241,040 

    เงินประจําตําแหน่ง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 275,580 252,960 263,120 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,675,980 1,731,000 1,832,240     1,259,040 

รวมงบบุคลากร 1,675,980 1,731,000 1,832,240     1,259,040 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 42,000 60,000 72,000 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 10,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  (%) ปี 2565 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,600 13,200 20,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 57,600 73,200 92,000     82,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการ   0 0 120,000 -100 % 0 

      ค่าถ่ายเอกสาร 0 19,848 30,000 66.67 % 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม
ท้องถิ่น 

0 0 40,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรับชั่น 

0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการประชาคมท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 19,848 210,000     70,000 

รวมงบด าเนินงาน 57,600 93,048 302,000     152,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 22,900 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา
หรับงานประมวลผล 

0 0 0 100 % 22,000 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 
0 4,300 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,200 0     22,000 

รวมงบลงทุน 0 27,200 0     22,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,733,580 1,851,248 2,134,240     1,433,040 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

2,035,770.32 1,878,811.15 2,874,230 -8.21 % 2,638,320 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 67,200 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินประจําตําแหน่ง 103,200 62,138.85 103,200 0 % 103,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 648,340 992,200 1,327,720 4.85 % 1,392,120 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,230 52,560 70,690 -21.06 % 55,800 

    เงินอ่ืน ๆ 67,200 27,638.85 67,200 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,891,740.32 3,013,348.85 4,443,040     4,256,640 

รวมงบบุคลากร 2,891,740.32 3,013,348.85 4,443,040     4,256,640 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 600,000 66.67 % 1,000,000 

    ค่าเช่าบ้าน 42,000 60,000 120,000 0 % 120,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 28,400 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,300 20,400 33,200 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 66,300 80,400 753,200     1,148,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,625 9,620 10,000 0 % 10,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 86,400 55,200 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 13,900 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,500 5,200 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 94,525 70,020 30,000     43,900 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 68,321.7 44,297.7 70,000 0 % 70,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,300 39,600 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 104,621.7 83,897.7 120,000     120,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟูา 642,041.68 577,475.29 747,600 -7.38 % 692,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 11,760 13,079 21,000 0 % 21,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 87,396.29 11,541.38 30,000 166.67 % 80,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 29,751 56,151.8 100,000 -50 % 50,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 106,593.7 91,485.3 156,500 -6.13 % 146,900 

    
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เก่ียวข้อง 

0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 877,542.67 749,732.77 1,055,100     995,300 

รวมงบด าเนินงาน 1,142,989.37 984,050.47 1,958,300     2,307,600 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      โต๊ะ-เก้าอ้ีทํางาน 9,000 0 0 100 % 5,000 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวล แบบท่ี 1 

0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวล แบบท่ี 2(จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 0 100 % 30,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา 

0 0 5,200 -100 % 0 

      
เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 
VA 

0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000 0 32,200     35,000 

รวมงบลงทุน 9,000 0 32,200     35,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 4,043,729.69 3,997,399.32 6,433,540     6,599,240 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 288,240 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     288,240 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     288,240 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     48,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     48,000 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     336,240 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,413,234.98 14,080,481.33 18,627,440     22,737,780 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,360,749.57 1,901,820 2,026,680 -45.62 % 1,102,200 

    เงินประจําตําแหน่ง 18,000 18,000 18,000 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 849,480 1,041,610 1,167,720 -52.64 % 553,080 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,460 17,995 30,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,242,689.57 2,979,425 3,242,400     1,655,280 

รวมงบบุคลากร 2,242,689.57 2,979,425 3,242,400     1,655,280 

  งบด าเนินงาน             

  
ค่าตอบแทน 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

48,500 27,300 60,000 0 % 60,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 63,500 96,000 -50 % 48,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 40,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,850 28,000 70,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 61,350 118,800 226,000     148,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 290,700 294,000 432,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 432,000 

      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   0 20,130 50,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการประชุมอบรม และ
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.)  

0 21,132 30,000 -100 % 0 

      
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด      

29,575 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 118,130.2 120,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

0 180,000 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 200,000 -100 % 0 

      

โครงการอบรมให้ความรู้งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน 
 

0 19,395 20,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 39,060 16,620 170,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 359,335 669,407.2 1,022,000     432,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ       

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 24,480 20,000 150 % 50,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ 0 24,480 20,000     150,000 

รวมงบด าเนินงาน 420,685 812,687.2 1,268,000     730,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      โต๊ะ-เก้าอ้ีทํางาน 0 9,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      รถยนต์ตรวจการณ์ 1,245,000 0 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที) 
 

0 0 30,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
(ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ 
หรือค่าซ่อมกลาง) 

0 0 100,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,245,000 9,000 130,000     0 

รวมงบลงทุน 1,245,000 9,000 130,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

3,908,374.57 3,801,112.2 4,640,400     2,385,280 

งานเทศกิจ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 389,400 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 527,520 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     916,920 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     916,920 

  งบด าเนินงาน             

  
ค่าใช้สอย 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 20,000     20,000 

รวมงานเทศกิจ 0 0 20,000     936,920 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ 

0 0 0 100 % 500,000 

      
โครงการซ้อมแผนอพยพและ
ระงับอัคคีภัยในสํานักงาน 

0 0 20,000 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการประชุมอบรมและ
สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

17,030 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

0 16,640 20,000 6.5 % 21,300 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 198,000 

      

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและ
การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
ให้กับสถานศึกษา 

0 0 17,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 218,000 

รวมค่าใช้สอย 17,030 16,640 57,000     967,300 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 4,030 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 4,030 30,000     0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบด าเนินงาน 17,030 20,670 87,000     967,300 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      เครื่องสูบน้ํา 0 9,100 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             

      ข้อต่อทางแยก  3 ทาง  9,800 0 0 0 % 0 

      ชุดดับเพลิง 0 59,600 0 0 % 0 

      สายส่งน้ําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 0 43,600 0 0 % 0 

      สายส่งน้ําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ  40,000 0 0 0 % 0 

      
หัวฉีดด้ามปืนแบบสายชักโฟม
ปรับระดับน้ําได้      

34,000 0 0 0 % 0 

      
หัวฉีดด้ามปืนปรับระดับน้ําได้ 4  
ระดับ       

19,800 0 0 0 % 0 

      หัวฉีดลําตรง 0 7,850 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,600 120,150 0     0 

รวมงบลงทุน 103,600 120,150 0     0 

  งบเงินอุดหนุน             
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  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     10,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     10,000 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 120,630 140,820 87,000     977,300 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,029,004.57 3,941,932.2 4,747,400     4,299,500 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,078,440 1,125,450 1,194,720 5.55 % 1,261,000 

    เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 153,840 218,125 307,680 5.14 % 323,500 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,580 9,390 21,420 -4.3 % 20,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,297,860 1,412,965 1,583,820     1,665,000 

รวมงบบุคลากร 1,297,860 1,412,965 1,583,820     1,665,000 



55 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 80,500 125,000 132,000 0 % 132,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 80,500 125,000 132,000     142,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าเบี้ยประกันภัย 0 0 0 100 % 40,000 

      
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง 

0 11,034.91 40,000 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,930 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 6,930 11,034.91 70,000     70,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 9,606 9,577 20,000 0 % 20,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,850 20,000 100 % 40,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,126 26,732 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000 50 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 78,732 53,159 110,000     135,000 

รวมงบด าเนินงาน 166,162 189,193.91 312,000     347,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      เครื่องปรับอากาศ 0 0 94,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 94,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 94,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,464,022 1,602,158.91 1,989,820     2,012,000 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
 

2,630,270.9 2,764,860 3,491,570 29.17 % 4,510,000 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 118,800 

    เงินวิทยฐานะ 105,700 109,200 286,800 14.64 % 328,800 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,502,760 1,762,330 2,189,110 -12.49 % 1,915,680 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,140 25,970 20,110 19.34 % 24,000 

    เงินอ่ืน ๆ 67,200 67,200 118,800 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,337,070.9 4,729,560 6,106,390     6,897,280 

รวมงบบุคลากร 4,337,070.9 4,729,560 6,106,390     6,897,280 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 58,567 990,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 900,000 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

2,813,360 3,089,782 4,379,050 -4.18 % 4,196,110 

      
โครงการเข้าค่ายทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

0 30,000 50,000 -40 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

0 0 54,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน 

0 0 150,000 0 % 150,000 

      
โครงการเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

139,950 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 2,953,310 3,178,349 5,623,050     5,276,110 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 28,070 % 2,817,000 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 2,075,468 2,503,976 2,874,300 -100 % 0 

    วัสดุดนตรี 0 50,000 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 2,075,468 2,553,976 2,884,300     2,817,000 

รวมงบด าเนินงาน 5,028,778 5,732,325 8,507,350     8,093,110 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             
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    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      โต๊ะ-เก้าอ้ีครู 0 18,000 0 0 % 0 

      โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 0 170,000 0 0 % 0 

      โต๊ะโรงอาหาร 0 45,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ             

      โทรทัศน์วงจรปิด  150,000 0 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 0 0 0 100 % 555,900 

รวมค่าครุภัณฑ์ 150,000 233,000 0     555,900 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายภายในโรงเรียนเทศบาลเชียง
เครือ 

0 102,600 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 102,600 0     0 

รวมงบลงทุน 150,000 335,600 0     555,900 

  งบเงินอุดหนุน             
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  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์
รังสรรค์ 

0 0 412,000 -3.16 % 399,000 

      
โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์
บํารุงศิลป์ 

0 0 420,000 -15 % 357,000 

      โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 0 0 453,000 1.99 % 462,000 

      โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 0 0 240,000 13.75 % 273,000 

      โรงเรียนบ้านปุาหว้าน 0 0 500,000 -3.4 % 483,000 

      โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 1,155,000 5.45 % 1,218,000 

      โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 0 0 648,000 3.7 % 672,000 

      
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเชียงเครือ
ราษฎร์รังสรรค์ 

440,000 420,000 0 0 % 0 

      
อุดหนุนโรงเรียนดอนเชียงบาล
ราษฎร์บํารุงศิลป์ 

425,000 392,000 0 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 0 499,000 0 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  556,000 0 0 0 % 0 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเชียง
คูณ 

238,000 229,000 0 0 % 0 
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      อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาหว้าน 556,000 500,000 0 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย 1,180,000 1,145,000 0 0 % 0 

      
อุดหนุนโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
คาร 

843,000 699,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 4,238,000 3,884,000 3,828,000     3,864,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 4,238,000 3,884,000 3,828,000     3,864,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,753,848.9 14,681,485 18,441,740     19,410,290 

รวมแผนงานการศึกษา 15,217,870.9 16,283,643.91 20,431,560     21,422,290 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,089,480 1,025,840 1,538,000 -15.47 % 1,300,080 

    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,689,240 1,694,997.14 1,961,160 -51.82 % 944,880 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 146,940 133,935 146,100 -91.79 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,967,660 2,896,772.14 3,705,260     2,316,960 
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รวมงบบุคลากร 2,967,660 2,896,772.14 3,705,260     2,316,960 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 120,000 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 42,000 72,000 72,000 0 % 72,000 

รวมค่าตอบแทน 42,000 72,000 192,000     72,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      
ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูล
ฝอย 

421,221 424,200 540,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาในการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

5,850 0 10,000 0 % 10,000 

      
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

483,000 450,000 648,000 -100 % 0 

      
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง 

26,238.54 35,798.99 65,000 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,000 0 0 0 % 0 
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    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 175,365 216,555 300,000 -96.67 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 1,117,674.54 1,126,553.99 1,563,000     20,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 15,414 19,981 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 158,485 176,160 200,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 74,750 129,720 200,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 660,570.61 563,812.75 600,000 -100 % 0 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,276 82,313 100,000 -100 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,750 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,050 18,165 50,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,880 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 1,013,295.61 993,031.75 1,190,000     40,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,172,970.15 2,191,585.74 2,945,000     132,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ 

0 900,000 0 0 % 0 
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    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 200,000 -100 % 0 

      

ค่าบํารุงรักษาและปรังปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 

130,030 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,030 900,000 200,000     0 

รวมงบลงทุน 130,030 900,000 200,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,270,660.15 5,988,357.88 6,850,260     2,448,960 

งานโรงพยาบาล             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      

ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนสํานวน
สุนัขและแมว 
 
 

0 0 0 100 % 17,150 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการปูองกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

0 0 0 100 % 500,000 

      

โครงการปูองกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19)  ตําบลเชยีง
เครือ 

0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0 0 55,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 0 100 % 25,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 255,000     592,150 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 185,710 
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รวมค่าวัสดุ 0 0 0     285,710 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 255,000     877,860 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 0 0 100 % 340,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     340,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     340,000 

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 255,000     1,217,860 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 369,480 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     489,480 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     489,480 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 648,000 

      ค่าเบี้ยประกันภัย 0 0 0 100 % 20,000 

      
ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวน
สุนัขและแมว 

13,860 14,619 17,150 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการพัฒนางานการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลเชียงเครือ 

0 0 18,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

20,620 23,916 25,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 34,480 38,535 60,150     768,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000 
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    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 200,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,300 71,730 85,710 -65 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 69,300 71,730 85,710     280,000 

รวมงบด าเนินงาน 103,780 110,265 145,860     1,048,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 340,000 340,000 340,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 340,000 340,000 340,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 340,000 340,000     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน 

443,780 450,265 485,860     1,537,480 

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,714,440.15 6,438,622.88 7,591,120     5,204,300 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบรายจ่ายอ่ืน             

  รายจ่ายอ่ืน             

    รายจ่ายอื่น             
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รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท
งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือ
รายจ่ายที่กําหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ 

0 0 0 100 % 144,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 0     144,000 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0     144,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     144,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     144,000 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,358,640 1,824,850 1,695,440 -100 % 0 

    เงินประจําตําแหน่ง 85,200 85,200 85,200 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,091,738.04 1,194,095 1,354,320 -100 % 0 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,234.82 40,465 17,160 -100 % 0 

    เงินอ่ืน ๆ 67,200 67,200 67,200 -100 % 0 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,685,012.86 3,211,810 3,219,320     0 

รวมงบบุคลากร 2,685,012.86 3,211,810 3,219,320     0 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 41,500 42,000 78,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,770 18,242 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 67,270 60,242 88,000     0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน 0 172,800 0 0 % 0 

      ค่าติดตั้งไฟฟูา 0 87,651.02 0 0 % 0 

      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 5,000 -100 % 0 

      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 22,050 0 0 % 0 

      ค่าประกันภัยรถยนต์ 0 30,000 25,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,200 24,120 100,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 29,200 336,621.02 130,000     0 



71 
 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 17,869 39,419 40,000 -100 % 0 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 348,365 212,375 390,000 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 0 16,255 30,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 64,602.06 49,809.1 190,000 -100 % 0 

    วัสดุการเกษตร 0 97,105 0 0 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,450 15,680 30,000 -100 % 0 

    วัสดุสํารวจ 8,150 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 446,436.06 430,643.1 690,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 542,906.06 827,506.12 908,000     0 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 -100 % 0 

      โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  0 0 4,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 715,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
เครื่องปั๊มน้ําบาดาล (ซับเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

21,980 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ             

      ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 0 24,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์สํารวจ             

      
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 
พิลิปดา) 

0 0 85,000 -100 % 0 

      ไม้สต๊าฟแบบชัก  0 0 3,500 -100 % 0 

      หลักขาว-แดง โพล (Pole) 0 0 4,000 -100 % 0 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 44,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 2 

0 0 27,000 -100 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 21,980 24,000 890,500     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

302,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 302,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 323,980 24,000 890,500     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,551,898.92 4,063,316.12 5,017,820     0 

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดสกลนคร 

0 248,266.36 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             

      
สํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสกลนคร 

0 0 0 100 % 1,650,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 248,266.36 0     1,650,000 
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รวมงบเงินอุดหนุน 0 248,266.36 0     1,650,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 248,266.36 0     1,650,000 

งานสวนสาธารณะ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 216,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     216,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     120,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     336,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
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      เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 100 % 22,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     22,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     22,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0     358,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 875,280 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 276,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,151,280 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,151,280 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

0 0 0 100 % 540,000 

      
ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 

1,163,350 1,055,255 1,200,000 0 % 1,200,000 
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      ค่าเบี้ยประกันภัย 0 0 0 100 % 40,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 1,163,350 1,055,255 1,200,000     1,980,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 500,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     800,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,163,350 1,055,255 1,200,000     2,780,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     200,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     200,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,163,350 1,055,255 1,200,000     4,131,280 
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,715,248.92 5,366,837.48 6,217,820     6,139,280 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,032,180 1,002,420 1,181,280 9 % 1,287,600 

    เงินประจําตําแหน่ง 60,000 55,500 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 484,800 613,320 643,980 6.31 % 684,590 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,576,980 1,671,240 1,885,260     2,032,190 

รวมงบบุคลากร 1,576,980 1,671,240 1,885,260     2,032,190 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 51,000 60,000 120,000 0 % 120,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 10,000 
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,400 3,400 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 54,400 63,400 130,000     130,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 5,000 0 % 5,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000     15,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 29,987 30,000 35,000 0 % 35,000 

รวมค่าวัสดุ 29,987 30,000 35,000     35,000 

รวมงบด าเนินงาน 84,387 93,400 180,000     180,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      เก้าอ้ีพักคอย 0 7,600 0 0 % 0 

      ชั้นโชวส์ินค้า  0 10,500 0 0 % 0 

      โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี    9,000 0 0 0 % 0 
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      พัดลมอุตสาหกรรม 0 12,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 

0 27,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

      ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 22,500 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000 80,100 0     0 

รวมงบลงทุน 9,000 80,100 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1,670,367 1,844,740 2,065,260     2,212,190 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น  

42,096 0 0 0 % 0 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายรวมใจ
กันทําดีเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน 

0 99,970 120,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ผู้นํากลุ่มอาชีพ   

20,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจรัก
ผู้สูงอายุ 

99,903 98,890 100,000 20 % 120,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว 

0 20,000 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว     

14,997 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานของเด็กและเยาวชน    

99,390 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
 

0 20,000 0 100 % 20,000 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
อาชีพแก่คนพิการผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พ่ึง 

0 0 0 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการหยุดเด็กท้อง 
ลดเด็กทิ้ง ลดคุณแม่วัยใส 

0 19,968 50,000 -40 % 30,000 

      
โครงการประชาคมจัดทําเทศ
บัญญัติด้านสาธารณสุข 

0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการประชาชนตําบลเชียง
เครือร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  รวมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

0 0 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน 
รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

0 0 40,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 276,386 258,828 480,000     260,000 

  ค่าวัสดุ             



82 
 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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    วัสดุสํานักงาน 66,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 66,000 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 342,386 258,828 480,000     260,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

342,386 258,828 480,000     260,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,012,753 2,103,568 2,545,260     2,472,190 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

346,020 358,830 382,560 5.34 % 403,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 241,200 252,310 268,800 4.17 % 280,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 587,220 611,140 651,360     683,000 

รวมงบบุคลากร 587,220 611,140 651,360     683,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

587,220 611,140 651,360     683,000 



83 
 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ 0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการมหกรรมกีฬาตําบลต้าน
ภัยยาเสพตติด 

0 200,000 0 0 % 0 

      
โครงการมหกรรมกีฬาตําบลต้าน
ภัยยาเสพตติด       

200,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการมหกรรมกีฬาตําบลต้าน
ภัยยาเสพติด 

0 0 200,000 0 % 200,000 

      

โครงการสร้างความปลอดภัยทาง
น้ําแก่นักเรียนในสถานศึกษา 
"กิจกรรมว่ายน้ําเพื่อชีวิต" (LIFE 
SAVING)       

0 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 200,000 200,000 270,000     220,000 

รวมงบด าเนินงาน 200,000 200,000 270,000     220,000 
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  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 245,000 232,000 255,000 0 % 255,000 

รวมเงินอุดหนุน 245,000 232,000 255,000     255,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 245,000 232,000 255,000     255,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 445,000 432,000 525,000     475,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือหาปลา 

0 99,956 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือหาปลา       

100,000 0 100,000 -100 % 0 
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โครงการจัดงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง 

0 48,275 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง       

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการสืบสานประเพณีทาง
พุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา
และประเพณีเข้าพรรษา" 

0 30,000 30,000 66.67 % 50,000 

      
โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 100,000 178,231 185,000     255,000 

รวมงบด าเนินงาน 100,000 178,231 185,000     255,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการแข่งขันเรือ
หาปลา 

0 125,000 170,000 -100 % 0 

      
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการจดังานประเพณี
แข่งขันเรือหาปลา 

150,000 0 0 0 % 0 
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อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการแห่
ปราสาทผึ้ง 

0 275,000 255,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 150,000 400,000 425,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 400,000 425,000     0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 250,000 578,231 610,000     255,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1,282,220 1,621,371 1,786,360     1,413,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 1,982,280 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 67,200 

    เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 85,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,428,000 
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    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,840 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     3,575,520 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     3,575,520 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 228,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 

0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     268,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าเบี้ยประกันภัย 0 0 0 100 % 35,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     145,000 

  ค่าวัสดุ             
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    วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 100 % 450,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 120,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 300,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000 

    วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     1,020,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     1,433,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์สํานักงาน             

      ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 12,000 

      โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี 0 0 0 100 % 5,000 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 2,125,000 
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    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             

      บุ๋งกี๋รถตักหน้าขุดหลัง 0 0 0 100 % 62,000 

      แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 0 0 0 100 % 13,000 

    ครุภัณฑ์สํารวจ             

      เปูาปริซึมสะท้อนแสง 0 0 0 100 % 7,700 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     2,224,700 

รวมงบลงทุน 0 0 0     2,224,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     7,233,220 

งานก่อสร้าง             

  งบลงทุน             

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงห้องสําหรับเก็บ
เอกสาร เทศบาลตําบลเชียงเครือ 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

100 
100 

% 
% 

500,000 
95,000 

    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1  สาย
หอพักกฤษฎา 

0 0 0 100 % 491,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14  สายครัว
บ้านสวน 

0 0 0 100 % 244,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14  สาย
หลังโรงเรียนชุมชนเชียงเครือ
ราษฎร์รังสรรค์ 

0 0 0 100 % 500,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14 ซอยบ้าน
นายอารีย์ สุขสวน 

0 0 0 100 % 142,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5 สายวัด
แม่พระอุปถัมภ์ถึงคลอง
ชลประทาน 

0 0 0 100 % 452,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16   สาย
ซอยคุ้มหนองมันปลา 

0 0 0 100 % 205,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16   สาย
รอบหมู่บ้าน 

0 0 0 100 % 484,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 สาย
เชื่อมถนน อบจ. 

0 0 0 100 % 218,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านปุาหว้าน หมู่ที่ 7 สายคุ้ม
เศรษฐี 

0 0 0 100 % 252,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 9 สายบ้านนาง
วิลัยวรรณ โกษาแสง-นายอุทิศ 
ผาลาพัง 

0 0 0 100 % 290,700 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3 สาย
คุ้มนาคึม 

0 0 0 100 % 491,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3 สาย
แยกทางหลวงดอนเชียงบาน-นา
หว้า 

0 0 0 100 % 265,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 
เชื่อมบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 

0 0 0 100 % 292,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 สาย
รอบหมู่บ้าน 

0 0 0 100 % 491,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ทุ่งมน หมู่ที่ 8 

0 0 0 100 % 107,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 2  (สายที่ 9) 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-
056 

0 0 0 100 % 294,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17  สาย
สุวรรณา–หนองข้ีมด 

0 0 0 100 % 486,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ทุ่งมน หมู่ที่ 8 (สายที่ 26)  ถนน
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-079 
 
 

0 0 0 100 % 104,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
  
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ทุ่งมน หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโพนสาง 
หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น  สน.ถ.12-081 

0 0 0 100 % 472,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 9 (สายที่1) ถนน
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-045 

0 0 0 100 % 360,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นาคําไฮ หมู่ที่ 10  สายคุ้มนาเดื่อ 

0 0 0 100 % 244,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 (สายที่ 10) 

0 0 0 100 % 114,000 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนศาลา  หมู่ที่ 12 สายซอยคุ้ม
หมู่บ้านพักอาจารย์ ม.
เกษตรศาสตร์ ฯ 
 

0 0 0 100 % 176,500 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 2 (สายที่ 25) 
 

0 0 0 100 % 55,500 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 4 สายซอยนาง
ประถม แสนบรรดิษฐ์-นายสุกัน 
ดวงคุณ 

0 0 0 100 % 240,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17สายเชื่อม
คลองชลประทาน 

0 0 0 100 % 424,000 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านปุาหวา้น 
หมู่ที่ 7 

0 0 0 100 % 496,000 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนอง
สนม หมู่ที่ 6 

0 0 0 100 % 427,000 

      

โครงการก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
เชียงเครือ 
 

0 0 0 100 % 423,500 

      
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน บ้านดอนเชียง
คูณ หมู่ที่ 5 

0 0 0 100 % 50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 

0 0 0 100 % 172,000 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 
12 

0 0 0 100 % 172,000 

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ 
6 เชื่อม บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 
(สายที่ 13) 

0 0 0 100 % 96,000 

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ 
6 เส้นบ้านอัมพร – บ้านนาย
วิเศษ 

0 0 0 100 % 201,000 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองสนม หมู่ที่ 
6 เส้นสะพาน-นานายประวิทย์ 

0 0 0 100 % 187,000 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12  สายหลัง
วัดศรีรัตนาราม 

0 0 500,000 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนเชียงบานน้อย  หมู่ที่  3 

384,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนน คสล. บ้านโพนสวาง  หมู่ที่ 
2    

0 384,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1    

0 0 124,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1  สาย
หอพักมีวิชา   

0 0 439,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5 สาย
เรียบคลองชลประทาน 

0 0 218,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8   สายคุ้มประ
ทุมทิพย์ 

0 0 310,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8   สายคุ้มห้า
แยก 
 

0 0 286,000 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15   

0 171,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15  สาย
คุ้มใหม่พัฒนา  

0 0 360,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนาคําไฮ หมู่ที่ 10  สายโนน
ดินแดง 

0 0 492,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนเบญ หมู่ที่ 11  สายวดั
ปุาดอนกลาง  

0 0 500,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2  สายหน้า
วัดศรีวิทยาลัย  

0 0 223,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4  สายคุ้ม
นิมิตใหม่   

0 0 500,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 9   
 

0 436,000 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เชียงเครือ หมู่ที่ 1    

299,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเชียง
เครือเชื่อมบ้านโคกสว่าง     

438,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เชียงเครือ หมู่ที่ 14   

0 468,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5   

0 490,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3  สาย
คุ้มนาคึม   

0 0 420,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13   

0 463,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ทุ่งมน หมู่ที่ 8  

0 410,000 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนเบ็ญ  หมู่ที่ 11 (สายหนองกุง
เสือ)  
 

0 463,000 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ปุาหว้าน หมู่ที่ 7 สายวจีนิรมลไป
ห้วยลาก  
 

395,500 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 2 สายเชื่อมบ้าน
โนนเบ็ญ  

388,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่
ที่ 9   

369,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงคูณ 
หมู่ที่ 5  

372,500 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียง
บานใหญ่ หมู่ที่ 13  

186,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่
ที่ 16   
 

482,000 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 
8   

415,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมนพัฒนา 
หมู่ที่ 15 

370,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําไฮ หมู่ที่ 
10  

200,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่
ที่ 12  
 

495,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่
ที่ 2 
 

70,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่
ที่ 2  

130,000 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย  
หมู่ที่  4  (ถนนสายเจริญสุข)   

0 349,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 

222,500 0 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
สํานักสงฆ์ธัมมปาโลนุสรณ์ บ้าน
ปุาหว้าน หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 4 สน.ถ12-017 

0 463,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
เชียงเครือ  หมู่ที่ 1 (สายครัวบ้าน
สวน) 

400,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 2 สายหน้า
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร  

0 0 420,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน บ้านนาคําไฮ หมู่ที่ 10   
0 364,800 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่
ที่ 12  (ถนนสายชัยพร )   

0 321,500 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย
ใหม่ หมู่ที่ 17  (ถนนสายคอกวัว)    

0 206,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย
ใหม่ หมู่ที่ 17 (ถนนสายซอยตัน)  

0 99,000 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย
ใหม่ หมู่ที่ 17 (ถนนสายไป
ประปาเดิม)   

0 199,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3  
(สายวัดโพธิ์ทอง) 

0 366,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
วัดปุานภาพิทักษ์ บ้านดอนเชียง
บานน้อย หมู่ที่ 3 

0 241,000 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล. พร้อมบ่อพัก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14  
  

412,000 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเชียงเครือ    
หมู่ที่ 14  (สายชุมชนเชียงเครือ
ราษฎร์รังสรรค์ ) 

0 0 327,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเชียงเครือ  
หมู่ที่ 14   ( สายรอบปุาช้าดอนจาน
เชื่อมถนนทางเข้า ม.เกษตรศาสตร์ (ฝั่ง
ขวา) ) 

0 0 627,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทุ่งมน
พัฒนา หมู่ที่ 15   

0 173,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านปาุหว้าน   

หมู่ที่ 7      
0 0 255,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนอง
สนม หมู่ที่ 6     

0 0 552,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4  

177,000 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
ระบบปิด บ้านดอนเชียงบานใหญ่ 
หมู่ที่ 13 

0 0 445,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
ระบบปิด บ้านนาคําไฮ หมู่ที่ 10 

0 0 124,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
ระบบปิด บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 
4    

0 0 34,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ข้างถนน ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เชียงเครือ หมู่ที่ 1   

0 494,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด  บ้านหนองหอยใหม่ 
หมู่ที่ 17  

160,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านดอนเชียงบานใหญ่ 
หมู่ที่ 13   

100,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านนาคําไฮ หมู่ที่ 10  
  

80,000 0 0 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11   

50,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12  

110,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านปุาหว้าน หมู่ที่ 7  

84,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ระบบปิด บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4   

137,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโคก
สว่าง  หมู่ที่ 9   

0 0 300,000 -100 % 0 

      
โครงการขุดลอกลําห้วยม่วง บ้าน
หนองสนม หมู่ที่ 6   

0 473,000 0 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งปูายวัดระดับน้ํา 
บ่อน้ําธนาคารน้ําใต้ดิน ภายใน
พ้ืนที่ตําบลเชียงเครือ 

0 0 150,000 -100 % 0 

      

โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 9 
 

0 0 99,000 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน บ้านเชียง
เครือ หมู่ที่ 14 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน บ้านดอนเชียง
บาน หมู่ที่ 13 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน บ้านหนอง
สนม หมู่ที่ 6  

0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งรั้วลวดหนาม สระ
น้ําสาธารณประโยชน์ บ้านเชียง
เครือ หมู่ที่ 14 

0 0 120,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งรั้วลวดหนาม 
หนองน้ําคึกฤทธิ์ บ้านดอนเชียง
คูณ หมู่ที่  5             

0 0 90,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมูท่ี่ 2         

0 0 98,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรใน
ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียง
เครือ หมู่ที่ 1 

0 0 98,000 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย
ใหม่ หมู่ที่ 17 

244,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5  

0 0 249,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองสนม  หมู่ที่ 6    

0 0 248,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองหอยใหม่  หมู่ที่ 17  

0 0 265,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่
ที่ 15 

0 0 189,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17  

0 0 500,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระ
หลวงสาธารณประโยชน์ บ้านโนน
ศาลา หมู่ที่  12  

0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 4 

0 0 0 100 % 80,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16 

0 0 850,000 -100 % 0 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0 0 800,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

0 0 150,000 -100 % 0 

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 

            

      
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,170,500 7,034,300 11,662,000     10,844,600 

รวมงบลงทุน 7,170,500 7,034,300 11,662,000     10,844,600 

รวมงานก่อสร้าง 7,170,500 7,034,300 11,662,000     10,844,600 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,170,500 7,034,300 11,662,000     18,077,820 

แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

286,800 151,620 318,000 9.85 % 349,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 286,800 151,620 318,000     349,320 

รวมงบบุคลากร 286,800 151,620 318,000     349,320 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน 164,700 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน       0 0 216,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
กะพงขาว 

0 0 0 100 % 200,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 164,700 0 236,000     200,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุการเกษตร 98,395 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 98,395 0 60,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 263,095 0 296,000     200,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

      
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 29.5  
นิ้ว 
 

0 0 17,600 -100 % 0 

      เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 28,500 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 28,500 17,600     0 

รวมงบลงทุน 19,000 28,500 17,600     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 568,895 180,120 631,600     549,320 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช
และสนุ่นในหนองหาร 

0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการประชาชนตําบลเชียง
เครือร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการปลูกต้นไม้ประจําปีของ
ชาติคืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่นเฉลิม
พระเกียรติ 

0 16,692 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 16,692 60,000     170,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 16,692 60,000     170,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 16,692 60,000     170,000 

รวมแผนงานการเกษตร 568,895 196,812 691,600     719,320 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานการพาณิชย์             

งานตลาดสด             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการพัฒนาตลาดสู่มาตรฐาน
ตลาดน่าซื้อ 

0 0 6,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 6,000     0 

รวมงานตลาดสด 0 0 6,000     0 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 6,000     0 

รวมทุกแผนงาน 77,131,342.2 80,732,081.52 100,204,990     110,088,890 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   110,088,890 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 27,459,410 บาท 

  
งบกลาง รวม 27,459,410 บาท 

   
งบกลาง รวม 27,459,410 บาท 

   
คําชําระหนี้เงินกู๎ จํานวน 1,800,600 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้เงินต๎น ดังนี้ 
  1) บริษัทจํากัดมหาชนธนาคารกรุงไทย  จํานวน 1,375,000  บาท  
  - โครงการเพ่ือจัดหาที่ดินและกํอสร๎างตลาดสดเทศบาล 
ตําบลเชียงเครือ 
  - สัญญากู๎เงินประจําเลขที่ 10003833759-8 ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2553 
  - วงเงินก๎ู  16,438,000 บาท เงินต๎นค๎างชําระ 4,053,099.64 บาท 
  - ชําระหนี้เงินต๎น งวดที่ 11 เป็นเงิน 1,375,000 บาท 
  - คืนภายใน พ.ศ.2568 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
 2) สํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล  จํานวน  425,600  บาท 
  - โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ   
  - สัญญากู๎เงินเลขท่ี  2114/2/2564   ลงวันที่ 8  ตุลาคม  2563 
  - วงเงินก๎ู  4,767,888  บาท เงินต๎นค๎างชําระ 4,767,888  บาท 
  - ชําระหนี้เงินต๎น งวดที่  1 เป็นเงิน  425,600 บาท 
  - คืนภายในกําหนด  10  ปี (พ.ศ.2575) 
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  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเงินทุนสํงเสริมกิจการ
เทศบาล  เรื่องหลักเกณฑ๑การกู๎เงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อ
ดําเนินกิจการอ่ืน เกี่ยวกับวงเงินการให๎กู๎  ลงวันที่  3  เมษายน  
2563                                          
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 

   
คําชําระดอกเบี้ย จํานวน 240,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําชําระดอกเบี้ย  ดังรายการตํอไปนี้ 
 1) บริษัทมหาชนจํากัดธนาคารกรุงไทย  จํานวน  121,600  บาท 
  -โครงการเพ่ือจัดหาที่ดินและกํอสร๎างตลาดสดเทศบาล 
ตําบลเชียงเครือ 
  -สัญญากู๎เงินประจําเลขที่ 10003833759-8  ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2553          
 -วงเงินก๎ู 16,438,000 บาท เงินต๎นค๎างชําระ 4,053,099.64 บาท 
  -ชําระหนี้ดอกเบี้ย ปีที ่11 เป็นเงิน 121,600 บาท 
  -คืนภายใน พ.ศ.2568                     
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
2) สํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล  จํานวน  120,000  บาท 
  - โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
  - สัญญากู๎เงินเลขท่ี  2114/2/2564   ลงวันที่ 8  ตุลาคม  2563 
  - วงเงินก๎ู  4,767,888  บาท เงินต๎นค๎างชําระ 4,767,888  บาท 
  - ชําระหนี้ดอกเบี้ย  เป็นเงิน  119,200 บาท 
  - คืนภายในกําหนด  10  ปี (พ.ศ.2575) 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเงินทุนสํงเสริมกิจการ
เทศบาล  เรื่องหลักเกณฑ๑การกู๎เงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาลเพื่อ
ดําเนินกิจการอ่ืน เกี่ยวกับวงเงินการให๎กู๎  ลงวันที่  3  เมษายน  2563 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 548,100 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533  ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําตอบแทนและ 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน  ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดํวนที่สุด   ที ่ มท  0809.5/ว 9  
ลงวันที่  22  มกราคม  2557  และหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. 
และ ก.อบต.ดํวนที่สุด ที ่ มท  0809.5/ว  81  ลงวันที่  10  
กรกฎาคม  2557 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ.2537 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยคํานวณ
ในอัตราร๎อยละ 0.2 ของคําตอบแทนและเงินเพ่ิมตําง ๆ  
ของพนักงานจ๎าง   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  4172  ลงวันที่  24 
ธันวาคม  2561 

      

   
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจํายกิจการประปา จํานวน 1,150,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินงบประมาณท่ัวไปชํวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ

ประปา      
      

   
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จํานวน 17,449,200 บาท 

      

  เพ่ือดําเนินการจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
พ.ศ.2552 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,974,400 บาท 

      

  เพ่ือดําเนินการจํายเบี้ยยังชีพความพิการ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การ
จํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ จํานวน 96,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
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เงินสํารองจําย จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
การปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวําจะเกิดสาธารณ-
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
เป็นสํวนรวม   

      

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
คําบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย จํานวน 66,650 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ตาม
ข๎อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย พ.ศ.2541 ข๎อ16 
(ตามการแก๎ไขข๎อบังคับส.ท.ท. ปี พ.ศ.2543) โดยให๎ตั้งจํายในอัตรา 
ร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหกของรายรับจริงในปีที่ผํานมา (ไมํรวมเงินกู๎  
เงินจํายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)   

      

    
เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 4,560 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบํานาญของพนักงานเทศบาล
ที่มิใชํตําแหนํงครู (ช.ค.บ.)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
ชํวยคําครองชีพผู๎รับบํานาญของราชการสํวนท๎องถิ่น (ช.ค.บ.) 
พ.ศ.2522  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2558  

      

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,424,100 บาท 

      
  เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น (กบท.) ในอัตราร๎อยละ 3 ของงบประมาณรายรับ ไมํรวม
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ๎เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุน 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น จํานวน 383,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น สนับสนุนและ
สํงเสริมการจัดบริการในด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพการปูองกันโรคและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่  (สําหรับชุมชน)      
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการตั้งงบประมาณ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 14,369,260 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 10,196,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท 
จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน  
เดือน ละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงินคําตอบแทนและประโยชน๑ 
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําตอบแทนประจําตําแหนํงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจําตําแหนํงนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 4,500 บาท 
จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงินคําตอบแทนและประโยชน๑ตอบ
แทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)  
 
 
 
 
 
 

      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาทเป็นเงิน 72,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 คน  เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 207,360 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท และ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  86,400 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนเงินคําตอบแทนและประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี    ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2557  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จํานวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประธานสภา ฯ เดือนละ 15,840 บาท  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท รองประธานสภา ฯ  
เดือนละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท  
และสมาชิกสภา ฯ  จํานวน 10 คน เดือนละ 10,080 บาท 
จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน๑
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
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ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  (สํานักปลัดเทศบาล)      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,348,640 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 5,173,820 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)      
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 205,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนผู๎ดํารงตําแหนํงประเภทบริหาร
ท๎องถิ่นระดับกลาง  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท และ
ประเภทอํานวยการท๎องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564  ลงวันที่  26 
เมษายน 2564  และจํายเป็นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนํงที่มีเหตุพิเศษของ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านกฎหมาย ตําแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน  1  อัตรา 
เดือนละ  4,500  บาท  ตามหลักเกณฑ๑ท่ีกําหนด   
(สํานักปลัดเทศบาล)     

      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 271,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทบริหารท๎องถิ่น ระดับกลาง 
ตําแหนํงปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา   เดือนละ 7,000 บาท 
ประเภทบริหารท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํงรองปลัดเทศบาล  
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท ประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับกลาง ตําแหนํง หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํงหัวหน๎าฝุายอํานวยการ  จํานวน 
 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท และตําแหนํงหัวหน๎าฝุายปกครอง  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ๑และ 
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เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 1,594,560 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 103,860 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎าง ของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่  18 มิถุนายน 2558   (สํานักปลัดเทศบาล)    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,130,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างใน
สังกัดเทศบาลตําบลเชียงเครือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งจากสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงิน
คําตอบแทนและประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 240,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎าน  ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563 (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรผู๎บริหารท๎องถิ่น จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 2,010,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นรายการเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ๑และ
เผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑ โรงมหรสพ คําจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ๑หรือสื่อสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ เป็นต๎น  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําจ๎างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างให๎ผู๎รับจ๎างทําการอยํางหนึ่งอยํางใด  
ซึ่งมิใชํการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด
และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง  เชํน  คําจ๎างเหมาบริการ 
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ปูองกันและกําจัดปลวก  คําจ๎างเหมาบริการยานพาหนะ  คําจ๎างเหมา
บริการประกอบอาหาร  เป็นต๎น (สํานักปลัดเทศบาล) 

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่
ตําแหนํง  ผู๎ชํวยนักวิชาการประชาสัมพันธ๑ มีหน๎าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การงานประชาสัมพันธ๑   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการ
สํารวจ  รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลขําวสารและเอกสารความรู๎ในด๎านตําง ๆ เพ่ือการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ๑ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือ
เผยแพรํขําวสาร ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงาน
หนํวยงานหรือ ของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพรํ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหวํางรัฐบาลกับ
ประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดําเนินงานกระจายเสียง  
ทั้งทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน๑ให๎เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายประชาสัมพันธ๑หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติ
หน๎าที่อืน่ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสารแบบมีการยํอ-ขยาย   

จํานวน  1 เครื่อง  เพ่ือใช๎ในสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําเบี้ยประกันภัย จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยทรัพย๑สินตําง ๆ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดทําประกันภัยทรัพย๑สิน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตําง ๆ คําใช๎จํายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี คําใช๎จํายในการประชุมราชการ  เป็นต๎น  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ 
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บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
(สํานักปลัดเทศบาล)  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก 
คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ  
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  เป็นต๎น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) 
พ.ศ.2561  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
คําใช๎จํายในโครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณ
วิทยากร คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบ ฯ (สํานักปลัดเทศบาล)     
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
พ.ศ.2557        
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่ 85  
ลําดับที่ 11 

      

    
คําลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น   
พ.ศ.2557  (สํานักปลัดเทศบาล)  

      

    
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง 

จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงาน 
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จ๎าง เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคําสมนาคุณ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําจ๎างเหมายานพาหนะ คําเชําที่พัก  คําปูาย
ประชาสัมพันธ๑  คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องตาม
ระเบียบ ฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎าที ่ 84 ลําดับ 8 

    
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น  (กรณีตําแหนํงวําง) เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการฝุายตําง ๆ 
คําวัสดุอุปกรณ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข๎องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น หรือผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล)               
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675   
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561          
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎าที่ 84  ลําดับ  6   

      

    
โครงการอบรมให๎ความรู๎งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรมให๎ความรู๎งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน  เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคํา
สมนาคุณ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูาย
ประชาสัมพันธ๑ คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องตาม
ระเบียบฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557      
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 83 
ลําดับที่ 4 
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คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

  1) คําบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร๑และระบบสื่อสารข๎อมูล สําหรับ
ให๎บริการประชาชนทางด๎านงานทะเบียนราษฎร 
จํานวน 120,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร๑
และระบบสื่อสารข๎อมูลสําหรับให๎บริการประชาชนทางด๎านงาน
ทะเบียนราษฎร  (สํานักปลัดเทศบาล) 
   2) คําบํารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน จํานวน  80,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย๑สิน ให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน คําบํารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ๑ คําบํารุงรักษา ทรัพย๑สิน
ตําง ๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสํานักงาน  เชํน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  เก๎าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง  ผ๎าใบเต็นท๑ขนาดใหญํ  กระดาษ  หมึก เทปกาว  
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท๑  ธงชาติ แบบพิมพ๑ พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎   ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน 

โทรโขํงสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา หลอดไฟฟูา  ดอกลําโพง ฮอร๑น
ลําโพง แผงวงจร ผังวงจรตําง ๆ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน  แก๎วน้ํา  จานรอง ถ๎วย

ชาม กระติกน้ําร๎อน  กรอบรูป  ไม๎กวาด  ผ๎าปูโต๏ะ ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตําง ๆ ค๎อน คีม ทินเนอร๑  
สี  ปูนซีเมนต๑  จอบ เสียม ขวาน เลื่อย  ตะปู สังกะสี แปรงทาสี 
เหล็กเส๎น ทํอตําง ๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสํง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน ไขควง ประแจ  
แมํแรง คีมล็อค ยางรถยนต๑ น้ํามันเบรก ฟิล๑มกรองแสง  เบาะรถยนต๑ 
เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด แบตเตอรี่  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน แก๏สหุงต๎ม  น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร๑ 
น้ํามันหลํอลื่น   ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ขาตั้งกล๎อง  ปูายไฟแจ๎ง
เตือนแบบล๎อลาก  ปูายประชาสัมพันธ๑  พํูกัน  สี  กระดาษเขียน
โปสเตอร๑  เมมโมรี่การ๑ด  ภาพถํายดาวเทียม  เอกสารเผยแพรํผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล 
อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล  หนํวย
ประมวลผล  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ๑  เมนบอร๑ด เมมโมรี่ซิป 
เมาส๑ เครื่องกระจายสัญญาณ  เราเตอร๑   ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุจราจร เชํน สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ปูายเตือน  กระบองไฟ สติกเกอร๑ 
ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

  
งบลงทุน รวม 1,042,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,042,300 บาท 

   
ครุภัณฑ๑สํานักงาน       

    
เก็บแบบฟอร๑มแบบ 15 ลิ้นชัก จํานวน 4,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บแบบฟอร๑มแบบ 15 ลิ้นชัก  
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จํานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง ผํานกระบวนการรีดเย็น 
  2. หน๎าลิ้นชักมีมือจับพลาสติกมีชํองใสํการ๑ดหน๎าลิ้นชัก 
  3. ขนาดตู๎ 37.2x46.5x132.3 เซนติเมตร 
 - ตั้งตามราคาท่ีได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑  
ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

    
เก๎าอ้ีทํางาน จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อเก๎าอ้ีทํางาน จํานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
  -เก๎าอ้ีบุด๎วยฟองน้ําหนาอยํางดี  หุ๎มด๎วยหนัง  PVC หนา 
  -โครงเก๎าอ้ีทําจากเหล็กกลม 3/4 นิ้ว ที่รองเสริมด๎วยไม๎อัด
หนา 15 มิลลิเมตร 
  -พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได๎ เก๎าอ้ีหมุนได๎โดยรอบ 
  -ปรับขึ้นลงด๎วยระบบ Gas Lift 
  -ขา ไนลํอนตัน 5 แฉก ขนาด 24 นิ้ว ลูกล๎อใหญํ
ขนาด 50 มิลลิเมตร แข็งแรง 
  -ขนาดไมํน๎อยกวํา 57 x 53 x  94 เซนติเมตร 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 -ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ 
ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑ 

      

    
เก๎าอ้ีนั่งคอย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีนั่งคอย จํานวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ที่นั่งตาขํายเหล็ก ขนาดกว๎าง 68x ยาว238 x สูง 78  
 เซนติเมตร  จํานวน 4 ที่นั่ง  
2. คานรับน้ําหนักหนา 1.8 มิลลิเมตร 
3. ขาและที่ท๎าวแขนเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยมชั้นดี 
- ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑  
ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑  
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เก๎าอ้ีหน๎าเคาน๑เตอร๑ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีหน๎าเคาน๑เตอร๑ จํานวน 8 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ขนาด (กว๎าง x ลึก x สูง) : 56.5 x 52.0 x 95.0 เซนติเมตร 
  2.พนักพิงขึ้นโครงไนลอน หุ๎มผ๎าตาขําย 
  3. ที่นั่งโครงไม๎บุฟองน้ําหุ๎มผ๎าสังเคราะห๑อยํางดี  
  4.ไมํมีล๎อ 
   - ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ๑ ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑  
   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน จํานวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้   
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมํต่ํากวํา 12,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมคําติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น  ขนาดไมํ
เกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5 
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํง
ความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนํวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร๑ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ประกอบด๎วย
อุปกรณ๑ ดังนี้  
    - สวิตช๑  1 ตัว  
    - ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร  
    - สายไฟยาวไมํเกิน  15  เมตร 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 -ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  สํานัก
งบประมาณ (ธันวาคม 2563) 
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ตู๎เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40 ชํอง จํานวน 13,500 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บแฟูม
เอกสาร 40 ชํอง  จํานวน 3 หลัง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. ชั้นเก็บแฟูม 40 ชํอง 
  2.ขนาด 91.7x31x176 เซนติเมตร 
  3. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง 
- ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑   
ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
ตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน  จํานวน 1 หลัง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,400 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 หลัง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต    มีชั้นวาง 3 ชั้น 
2.ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง 
3. ผลิตจากโลหะพํนเคลือบสีอยํางดี แข็งแรง ทนทาน 
   - ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ๑ ที่จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี จํานวน 24,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําซื้อโต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี  ดังรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
   1.โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี  (โต๏ะเหล็ก)
จํานวน  1 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ผลิตจากแผํนเหล็ก SPCC ความหนาไมํต่ํากวํา 0.6 มิลลิเมตร พํนสี
เคลือบสารปูองกันสนิม 
  -แผํนโต๏ะ (Top) เคลือบผิวด๎วย laminate กันน้ํา ทนความร๎อน และ
รอยขีดขํวนได๎ดี 
  -โครงสร๎างเสริมกระดูกเหล็กเพ่ิมความแข็งแรง 
  -ลิ้นชักด๎านซ๎ายและขวา ด๎านละ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชัก
กลาง 1 ลิ้นชัก พร๎อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 3 ชุด 
  -กลํองลิ้นชักใช๎ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ล๎อ
ไนลอน แข็งแรง ทนทาน 
  -ขนาดไมํน๎อยกวํา  152 x 76 x 74 เซนติเมตร 
  - เก๎าอ้ีแบบมีล๎อเลื่อน ปรับระดับสูง - ตํ่า ได๎   
  2. โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี (โต๏ะ
ไม๎) จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  -โต๏ะมีขนาดไมํน๎อยกวํา 80x150x75 เซนติเมตร ทําจากไม๎อัดลาย
สัก โครงโต๏ะ ทําจากเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว พร๎อมเก๎าอ้ี   
  (สํานักปลัดเทศบาล) 
 -ตั้งตามราคาที่ได๎จากการสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่
จะซื้อไมํมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ๑ 

      

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํา
จัดซื้อ เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED สี 
 จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
  1.เป็นอุปกรณ๑ Pritet,CopierและScanner     ภายในเครื่องเดียวกัน 
  2.มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi  
 3. มีถาดใสํกระดาษไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
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 4.ยํอและขยายได๎ 25 ถึง400 เปอร๑เซ็นต๑ 
 5. มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 256MB 
 6.สามารถถํายสําเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดํา 
-เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ๑
และระบบคอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับ
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

    
ระบบคอมพิวเตอร๑สําหรับงานบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 900,000 บาท 

      

  เพ่ือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร๑สําหรับงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
  1.  จัดซื้อระบบอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ HARDWARE ประกอบด๎วย 
  1.1เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)   จํานวน  3 เครื่อง 
  1.2.เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน๎า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
  1.3 สแกนเนอร๑ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จํานวน 1 เครื่อง  
  1.4  อุปกรณ๑อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค๑ (Smart Card Reader)  จํานวน 4 เครื่อง  
  1.5  เครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาด 3 kVA (True Online)  จํานวน 1 เครื่อง 
  1.6  อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชํอง แบบ
ที ่2 จํานวน 1 เครื่อง  
  1.7 อุปกรณ๑จัดเก็บและอํานลายพิมพ๑นิ้ว
มือ (LIVE THUMB SCANNER  ) จํานวน 1 เครื่อง  
  1.8  อุปกรณ๑อํานเขียนบัตรสมาร๑ทการ๑ด และจัดเก็บลายพิมพ๑นิ้วมือ
ลง CHIP  จํานวน 1 เครื่อง 
  1.9  เครื่องพิมพ๑บัตรประจําตัว
ประชาชน (ID CARD PRINTER)  จํานวน 1 เครื่อง  
  1.10  กล๎องถํายภาพ ระบบบัตรประจําตัว
ประชาชน (CAMERA)  จํานวน 1 เครื่อง 
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  1.11  ขาตั้งกล๎อง  จํานวน  1  เครื่อง 
  1.12  ชุดฉากหลังประกอบการถํายรูป  จํานวน 1 เครื่อง 
  1.13  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร๑ และ
เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 
แบบสิทธิการใช๎ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต๎องตามกฎหมาย    จํานวน 1 ชุด 
     2. ติดตั้งและทดสอบการทํางานระบบคําสั่งควบคุมการ
ทํางาน SOFTWARE   จํานวน 1 ชุดประกอบด๎วย  
  2.1 ชุดคําสั่งควบคุมกล๎องถํายภาพ ระบบบัตรประจําตัวประชาชน 
  2.2  ชุดคําสั่งควบคุมเครื่องพิมพ๑บัตรประจําตัว
ประชาชน (ID Card Printer) 
  2.3  ชุดคําสั่งควบคุมอุปกรณ๑จัดเก็บและอํานลายพิมพ๑นิ้วมือ 
  2.4  ชุดคําสั่งควบคุมอุปกรณ๑อํานเขียนบัตรสมาร๑ทการ๑ด และจัดเก็บ
ลายพิมพ๑นิ้วมือลง Chip 
  2.5  ชุดคําสั่งควบคุมสแกนเนอร๑ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 
  2.6 ชุดคําสั่งควบคุมอุปกรณ๑อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค๑ (Smart Card Reader) 
   3. ติดตั้งและทดสอบการทํางานระบบคอมพิวเตอร๑ HARDWARE/
คําสั่งควบคุมการทํางาน SOFTWARE  รายละเอียดมีดังนี้ 
  3.1  คําติดตั้งตู๎ควบคุมระบบไฟฟูา (LOAD CENTER)  จํานวน  1 ชุด 
  3.2  คําติดตั้ง ระบบไฟฟูาและสายสัญญาณ  จํานวน  1 ชุด 

      

    3.3 คําติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร๑ HARDWARE / SOFTWARE  จํานวน  1 ชุด 
  3.4  คําบริการในการวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหา ณ จุดติดตั้ง
บริการ  จํานวน  3 ชุด 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวปะชาชน พ.ศ. 2526 
-เป็นไปตามหนังสือ กรมการปกครอง ที่   มท 0309.2/8377 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2564  
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-เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ๑
และระบบคอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับ
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1/2564  หน๎าที่  27  ลําดับที่  4  

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,433,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,259,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,259,040 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,241,040 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน   (สํานักปลัดเทศบาล)   
      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับ
ต๎น ตําแหนํงหัวหน๎าฝุายแผนงานและ
งบประมาณ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ๑และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม)  พ.ศ.
2559 ลงวันที่  27 เมษายน 2559  (สํานักปลัดเทศบาล)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 152,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎าน  ของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563 (สํานักปลัดเทศบาล)   
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําถํายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก

หนังสือ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการประชาคมท๎องถิ่น จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการประชาคมท๎องถิ่น  โดยดําเนินการ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ประชาคมประชาพิจารณ๑ตําง ๆ เพ่ือรับฟังปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ือนําไปแก๎ไขปัญหาให๎แกํ
ประชาชน และประชาคมการมีสํวนรํวมตําง ๆ หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนดของประชาชนในพ้ืนที่  เชํน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําอาหาร  คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายใน
การบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2 / 2563 หน๎าที่ 11  ลําดับที่ 1 

      

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังตํอไปนี้ 
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
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   1) ในกรณีที่มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล
ด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
   2) ในกรณีที่มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
   - มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 8 GB 
   - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จํานวน 1 หนํวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
   - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
   - มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
   - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชอํง 
   - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
   - ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ๑
และระบบคอมพิวเตอร๑ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,599,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,256,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,256,640 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 2,638,320 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (กองคลัง) 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนผู๎ดํารงตําแหนํงประเภท
อํานวยการท๎องถิ่นระดับกลาง  จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564   
ลงวันที่  26  เมษายน 2564  (กองคลัง) 

      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 103,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับกลาง ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองคลัง
จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับต๎นตําแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง  ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน  1  อัตรา  และตําแหนํงหัวหน๎าฝุายแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 1  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559  
(กองคลัง)  

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 1,392,120 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (กองคลัง) 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 55,800 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ๎าง  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐาน 
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ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาลลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่  18  มิถุนายน 2558  (กองคลัง) 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,307,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,148,400 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท 

      

      1) คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตาม
กฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตั้งไว๎  200,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ๑ท่ีกําหนดของเทศบาลตําบล 
เชียงเครือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว.2850  
ลงวันที่  12 กันยายน  2561  (กองคลัง) 
    2)  เงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว๎  
800,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างเป็นกรณีพิเศษประจําปี  (เงินรางวัลประจําปี)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการกําหนดเงินประโยชน๑ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.  2557  (กองคลัง) 

      

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562  (กองคลัง) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 28,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563  (กองคลัง) 
 
 
 

      



138 
 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 43,900 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําว

ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน๑ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ 
เชํน  แผํนพับประชาสัมพันธ๑ ปูายประชาสัมพันธ๑ (กองคลัง) 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการอบรมให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได๎
ของท๎องถิ่น 

จํานวน 13,900 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมให๎ความรู๎และสร๎างความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได๎ของท๎องถิ่น  เชํน คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําปูายประชาสัมพันธ๑คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบ ฯ (กองคลัง) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2564  หน๎าที่  20  ลําดับที่  1 

      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎

ตามปกติ  เชํน คําบํารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ๑ คําบํารุงรักษาทรัพย๑สิน
ตําง ๆ ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ  แฟูม 

ปากกา ดินสอ แบบพิมพ๑ตําง ๆ ฯลฯ (กองคลัง) 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนดิสก๑โปรแกรม และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร๑ (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 995,300 บาท 

   
คําไฟฟูา จํานวน 692,400 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงเครือ ศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดสดเทศบาลเชียงเครือ ศูนย๑การเรียนรู๎ ICT ฯลฯ 
(กองคลัง)  

      

   
คําน้ําประปา คําน้ําบาดาล จํานวน 21,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา สําหรับเทศบาลตําบลเชียงเครือ ศูนย๑การ

เรียนรู๎  ICT ฯลฯ  (กองคลัง) 
      

   
คําบริการโทรศัพท๑ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑พ้ืนฐานในสํานักงาน คําโทรศัพท๑เคลื่อนที่หรือ
วิทยุโทรศัพท๑เคลื่อนที่และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํน 
คําเชํา คําเชําเครื่อง เลขหมายโทรศัพท๑ คําบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
(กองคลัง) 

      

   
คําบริการไปรษณีย๑ จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็น คําไปรษณีย๑ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คําเชําตู๎

ไปรษณีย๑คําธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS) (กองคลัง) 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 146,900 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรภาพ (โทรสาร) คําเทเลกซ๑ คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสาร
ผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ตการ๑ดและคํา
สื่อสารอื่น ๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชําสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และ
ให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จําย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
 (กองคลัง) 

      

   
คําเชําพื้นที่เว็บไซต๑ และคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่เว็บไซต๑และคําธรรมเนียมที่
เกี่ยวข๎อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)  ของสํานักงานเทศบาลตําบล
เชียงเครือ  (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 35,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑สํานักงาน       

    
โต๏ะ-เก๎าอ้ีทํางาน จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ี จํานวน  1  ชุด  โดยโต๏ะมีขนาด

ไมํน๎อยกวํา 80x150x75 เซนติเมตร ทําจากไม๎อัดลายสัก โครงโต๏ะทํา
จากเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x1 นิ้ว พร๎อมเก๎าอ้ี (กองคลัง)  

      

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 19 นิ้ว) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนํวย 
- หนํวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนํวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อย
กวํา 12 MB 
- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจํา ขนาดไมํน๎อยกวํา  2 GB หรือ  
    2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช๎
หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
หรือ                                
  3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อย 
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กวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 2 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 480 GB จํานวน 1 หนํวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจํานวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย 
(กองคลัง) 
- ตั้งตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ๑
และระบบคอมพิวเตอร๑ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

        
 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 336,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 288,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 288,240 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 288,240 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน (สํานักปลัดเทศบาล)    
      

  
งบด าเนินงาน รวม 48,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎าน  ของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562   (สํานักปลัดเทศบาล)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,385,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,655,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,655,280 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,102,200 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)    
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 553,080 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 730,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําปุวยการแกํสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย  
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 48,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎าน  ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)   
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ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 432,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ตําแหนํงคนงาน

ทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานประจํารถดับเพลิง งานสาธารณภัยและงาน  
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องและได๎รับมอบหมาย (สํานักปลัดเทศบาล)   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ  กางเกง  เครื่องหมายตําง ๆ  ถุงเท๎า/ถุงมือ  
รองเท๎า เสื้อสะท๎อนแสง  เสื้อชูชีพ  ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ   
ชุดประดาน้ํา  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกจํายคําวัสดุเครื่องแตํงกายของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2560  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง เชํน วาล๑วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทํอสายสํงน้ํา  สายดับเพลิง  อุปกรณ๑ดับไฟปุา  
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)  
 
 

      

 
งานเทศกิจ รวม 936,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 916,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 916,920 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 389,400 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)    
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 527,520 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน (สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการชุมชนนําอยูํปลอดภัยหํางไกลอาชญากรรมและยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการชุมชนนําอยูํปลอดภัยหํางไกล
อาชญากรรมและยาเสพติด  เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคํา
สมนาคุณ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูาย
ประชาสัมพันธ๑  คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องตาม
ระเบียบฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น   
พ.ศ. 2557      
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 88   
ลําดับที่  10 
 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 977,300 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 967,300 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 967,300 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน๎าที่  ซึ่งได๎รับความเดือดร๎อน หรือไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ใน
การดํารงชีพ โดยอาจให๎เป็นสิ่งของหรือจํายเป็นเงิน 
หรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให๎การชํวยเหลือประชาชนในระดับ
เขตพ้ืนที่ ตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือ
ชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.(2561-2565)  เพ่ิมเติม 
ครั้งที่  1/2564  หน๎าที่  22  ลําดับที่  4 

    
โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการประชุมอบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูายประชาสัมพันธ๑ 
คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบ ฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2557    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 86  
ลําดับที่  4 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 21,300 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการปูองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เชํน คําปูายประชาสัมพันธ๑ คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบฯ เป็นต๎น  (สํานักปลัดเทศบาล)       
- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุดที่ มท0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 
-เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุดที่ มท0810.4/ว 661 ลงวันที่  9  
มีนาคม 2561   
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย ในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 86  ลําดับ 1 

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 198,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคําสมนาคุณ 
 คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําปูายประชาสัมพันธ๑  คําวัสดุ
อุปกรณ๑และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบ ฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล) 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น   
พ.ศ. 2557      
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 86   
ลําดับที่  3     

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 218,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง   เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคําสมนาคุณ 
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูายประชาสัมพันธ๑คําจ๎าง
เหมาพาหนะ คําวัสดุอุปกรณ๑และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องตาม
ระเบียบฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2557      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 86   
ลําดับที่ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       

    
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลธาตุนาเวงตามโครงการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   
(สํานักปลัดเทศบาล)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือ
ชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข๎อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2564  หน๎าที่  22  ลําดับที่  3 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,012,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,665,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,665,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,261,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน   (กองการศึกษา) 
      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับ
ต๎น ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 
 3,500 บาท ประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํงหัวหน๎า
ฝุายบริหารการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
 (กองการศึกษา) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 323,500 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (กองการศึกษา) 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 20,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)    
ลงวันที่  18  มิถุนายน 2558   (กองการศึกษา) 
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งบด าเนินงาน รวม 347,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 132,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562  (กองการศึกษา)  

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563 (กองการศึกษา)   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําเบี้ยประกันภัย จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยทรัพย๑สินตําง ๆ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดทําประกันภัยทรัพย๑สิน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตําง ๆ คําใช๎จํายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี คําใช๎จํายในการประชุมราชการ  เป็นต๎น  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  (กองการศึกษา) 

      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม  และบํารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ  (กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟูม 
 ปากกา ดินสอ เป็นต๎น และจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ๑ เชํน 
หนังสือพิมพ๑ วารสารหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องในการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจําหมูํบ๎านห๎องสมุด
ชุมชน สําหรับศูนย๑การเรียนรู๎ไอซีทีชุมชนตําบลเชียงเครือ  
(กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตําง ๆ  เชํน  แบตเตอร๑รี่  ยางนอก ยางใน 

น้ํามันเบรก  หัวเทียน และอะไหลํตําง ๆ เป็นต๎น  (กองการศึกษา) 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลํอลื่น  เชํน น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา) 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนดิสก๑ ตลับ
หมึก  โปรแกรมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร๑  เป็นต๎น   
(กองการศึกษา) 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,410,290 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,897,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,897,280 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 4,510,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  (กองการศึกษา) 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 118,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน  สําหรับผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
คําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับเงินวิทยฐานะ  ตามหนังสือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที ่มท 0809.4/ว1199  ลงวันที่  16  
 มิถุนายน  2559  (กองการศึกษา) 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 328,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะผู๎บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล
ที่มีสิทธิได๎รับเงินวิทยฐานะ ฯลฯ  ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร  
ที ่มท   0871.2/ว 3778  ลงวันที่  14 มีนาคม  2550   
(กองการศึกษา) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 1,915,680 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
(กองการศึกษา) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่  18  มิถุนายน 2558   (กองการศึกษา) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 8,093,110 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,276,110 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 900,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่

ตําแหนํง ครูผู๎ชํวยสอน  จํานวน  5  อัตรา  เพ่ือทําหน๎าที่สอน
นักเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ   (กองการศึกษา) 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,196,110 บาท 

      

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48  
ลําดับที่ 5 
 

      



152 
 

 
 
  1) คําใช๎จํายระบบอินเตอร๑เน็ต
โรงเรียน ระบบ  Asymmetric Digital  Subscriber : ADSL  
ตั้งไว๎   9,600  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้งระบบ
อินเตอร๑เน็ตโรงเรียนระบบ  Asymmetric Digital 
Subscriber : ADSL ภายในโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ   
(กองการศึกษา)  
 2) คําใช๎จํายระบบอินเตอร๑เน็ตโรงเรียน  ระบบ 
Wireless  Fidelity:  Wif  ตั้งไว๎   7,200    บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการติดตั้งระบบอินเตอร๑เน็ตโรงเรียน  ระบบ 
Wireless  Fidelity:  Wifi ภายในโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ   
(กองการศึกษา)   
 3) คําใช๎จํายในการสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท๎องถิ่น    (คําปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)    ตั้งไว๎ 
30,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท๎องถิ่น  (คําปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ระดับประถมศึกษา 
(กองการศึกษา) 
 4) คําจัดการเรียนการสอนรายหัว  ตั้งไว๎  813,000 บาท   เพ่ือจําย
เป็นคําจัดการเรียนการสอนรายหัวสําหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาลเชียงเครือ แยกเป็น (กองการศึกษา) 
    4.1) ระดับอนุบาลศึกษา   เป็นเงิน  357,000 บาท  
    4.2)  ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน  456,000 บาท 
5) คําหนังสือเรียน  ตั้งไว๎  212,810  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือ
เรียนสําหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ  แยกเป็น   
(กองการศึกษา) 
5.1) ระดับอนุบาลศึกษา             เป็นเงิน   42,000 บาท  
    5.2) ระดับประถมศึกษา ปีที ่1  เป็นเงิน   33,500 บาท  
    5.3) ระดับประถมศึกษา ปีที ่2  เป็นเงิน   35,100 บาท 
    5.4) ระดับประถมศึกษา ปีที ่3  เป็นเงิน   26,780 บาท  
    5.5) ระดับประถมศึกษา ปีที ่4  เป็นเงิน   23,320 บาท  
    5.6) ระดับประถมศึกษา ปีที ่5  เป็นเงิน   26,340 บาท  
    5.7) ระดับประถมศึกษา ปีที ่6  เป็นเงิน   25,770 บาท  
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 6) คําอุปกรณ๑การเรียน  ตั้งไว๎  136,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
อุปกรณ๑การเรียนสําหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
แยกเป็น  (กองการศึกษา)  
    6.1) ระดับอนุบาลศึกษา   เป็นเงิน   42,000 บาท  
    6.2) ระดับประถมศึกษา   เป็นเงิน   94,000 บาท 
7) คําเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
เครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
    7.1) ระดับอนุบาลศึกษา   เป็นเงิน   63,000 บาท  
    7.2) ระดับประถมศึกษา   เป็นเงิน   87,000 บาท 
8) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตั้งไว๎ 206,500  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสําหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
เชียงเครือ แยกเป็น (กองการศึกษา)  

      

     8.1) ระดับอนุบาลศึกษา   เป็นเงิน   90,500 บาท  
   8.2) ระดับประถมศึกษา   เป็นเงิน   116,000 บาท 
9) คําอาหารกลางวัน  ตั้งไว๎  1,890,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ  (กองการศึกษา) 
   ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว๎  741,000  บาท  แยกเป็น 
10) คําอาหารกลางวัน  ตั้งไว๎  514,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
     10.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ  จํานวน  360,150  บาท 
     10.2)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย  จํานวน 154,350  บาท 
11) คําจัดการเรียนการสอนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก     ตั้งไว๎  
170,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอนรายหัวสําหรับ
นักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเชียงเครือ แยก
เป็น  (กองการศึกษา) 
    11.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ   จํานวน 119,000  บาท 
    11.2)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย  จํานวน   51,000  บาท 
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12) คําหนังสือเรียน  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือ
เรียนสําหรับนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล 
เชียงเครือ แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
       12.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ  จํานวน 7,000  บาท 
       12.2) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย จํานวน  3,000  บาท 
13) คําอุปกรณ๑การเรียน ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ๑
การเรียนสําหรับนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เชียงเครือ แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
          13.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ  จํานวน 7,000 บาท 
          13.2)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย จํานวน 3,000 บาท 
14) คําเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
เครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
        14.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ จํานวน 10,500 บาท 
        14.2)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย จํานวน 4,500 บาท 
15) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ตั้งไว๎  21,500  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเชียงเครือ แยกเป็น  (กองการศึกษา) 
        15.1)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเชียงเครือ จํานวน 15,050  บาท 
        15.2)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหอย จํานวน  6,450  บาท 

    
โครงการเข๎าคํายทักษะภาษาตํางประเทศ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเข๎าคํายทักษะ
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือสํงเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลตําบลเชียงเครือ  เชํน คําตอบแทนวิทยากรหรือคําสมนาคุณ 
คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ  อุปกรณ๑  ปูาย
ประชาสัมพันธ๑และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องตามระเบียบฯ  (กอง
การศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 49 ลําดับ
ที ่11 

    
โครงการสํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานโครงการสํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎
ของเด็กและเยาวชน เชํน    คําวัสดุ  อุปกรณ๑  ปูายประชาสัมพันธ๑และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 49 ลําดับ
ที ่9 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 2,817,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน 2,817,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล
เชียงเครือ  จํานวน  7  แหํง  โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ และศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเชียงเครือ  (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48 ลําดับ
ที ่6 

      

  
งบลงทุน รวม 555,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 555,900 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑       

    
ระบบคอมพิวเตอร๑เพ่ือการศึกษา จํานวน 555,900 บาท 

      

  เพ่ือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร๑สําหรับจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียน
เทศบาลเชียงเครือ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
1.จัดซื้อระบบอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ HARDWARE  ประกอบด๎วย       
 1.1  เครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมํ
น๎อยกวํา 19 นิ้ว)  จํานวน  25 เครื่อง ๆ ละ  17,000 บาท      
 1.2  เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑   จํานวน 1 เครื่อง    
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 1.3 เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer)     จํานวน 1 เครื่อง      
 1.4 อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชํอง แบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง   
 1.5 อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) แบบที ่1 
จํานวน 1 เครื่อง  
 1.6 โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร๑แมํขําย พร๎อมเก๎าอ้ี  (สําหรับครู)  
จํานวน 1 ชุด  
 1.7 โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร๑ลูกขํายพร๎อมเก๎าอ้ี (สําหรับนักเรียน) 
จํานวน 15 ชุด     
2. ติดตั้งระบบการทํางานคอมพิวเตอร๑ HARDWARE / คําสั่งควบคุม
การทํางาน  SOFTWARE รายละเอียดดังนี้  
 2.1 ติดตั้งตู๎ควบคุมไฟฟูา (LOAD CENTER) จํานวน 1 ชุด 
 2.2 คําติดตั้งระบบไฟฟูา และสายสัญญาณ  จํานวน 1 ชุด  
 2.3 คําติดตั้งระบบคอมพิวเตอร๑ HARDWARE / 
 SOFTWARE จํานวน 1 ชุด  
 2.4 คําบริการในการวิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหา  
ณ จุดบริการ  จํานวน 1 ชุด 
 (กองการศึกษา)      
  - เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 1/2564   หน๎าที่  26  ลําดับที่  3      
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,864,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,864,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร๑รังสรรค๑ จํานวน 399,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48  
ลําดับที่ 7 

      

    
โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร๑บํารุงศิลป์ จํานวน 357,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48  
ลําดับที่ 7 

      

    
โรงเรียนทุํงมนพิทยาคาร จํานวน 462,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48  
ลําดับที่ 7 

      

    
โรงเรียนบ๎านดอนเชียงคูณ จํานวน 273,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48 
 ลําดับที่ 7 

    
โรงเรียนบ๎านปุาหว๎าน จํานวน 483,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48 
ลําดับที่ 7 

      

    
โรงเรียนบ๎านหนองหอย จํานวน 1,218,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48  
ลําดับที่ 7 

      

    
โรงเรียนศิริราษฎร๑วิทยาคาร จํานวน 672,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน   (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 48 ลําดับ
ที ่7 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,448,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,316,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,316,960 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,300,080 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับ
ต๎น ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท ประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการสาธารณสุข 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 944,880 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)    
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ๎าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 132,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ สํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล๎อม)    
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ 

ใบปลิว ปูายประชาสัมพันธ๑ เกี่ยวกับงานสาธารณสุขตามหมูํบ๎านในเขต
เทศบาลตําบลเชียงเครือ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  

      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ๑

สํานักงาน คอมพิวเตอร๑  และคําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน
อ่ืน ๆ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟูม น้ํายาลบ

คําผิด ปากกา ฯลฯ เป็นต๎น  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียน

โปสเตอร๑ พํูกัน สี ไม๎อัด ฟิล๑ม รูปสีหรือขาวดําที่ได๎จากการล๎างอัด
ขยาย ผ๎าเขียนปูาย เป็นต๎น  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)             

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล ได๎แกํ 
CD, DVD, Flash Drive ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑  
เมาส๑  แปูนพิมพ๑  โปรแกรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องกับ
คอมพิวเตอร๑  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  
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งานโรงพยาบาล รวม 1,217,860 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 877,860 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 592,150 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 17,150 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย๑  ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการปูองกันควบคุมการแพรํระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 

จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID19) เชํน คําวัสดุ/อุปกรณ๑ ในการควบคุมปูองกัน
ควบคุมปูองกันโรคและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม)    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563  หน๎าที่  8  ลําดับที่ 1   

      

    
โครงการรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกิจกรรมรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าแกํประชากรสุนัขและแมว เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและ
อาหารวําง คําวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557       
 - หนังสือกระทรวงมหาไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120  
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ลงวันที่ 12 มกราคม 2560    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 71  
ลําดับที่  5     

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมเครื่องพํนหมอกควัน หรือคํา
บํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)     
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 285,710 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เครื่องพํนหมอกควัน (กอง

สาธารณสุขและและสิ่งแวดล๎อม)     
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จํานวน 185,710 บาท 

      

      1.เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ๑ในการฉีด   เพ่ือปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ตามโครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎า  ศาสตราจารย๑  ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ  
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  จํานวน  85,710  บาท   
    2.เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อน้ํายาพํนหมอกควันกําจัดยุง  
ทรายอะเบท เคมีภัณฑ๑ตําง ๆ เป็นต๎น  จํานวน  100,000  บาท   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน จํานวน 340,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ตามโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข จํานวน 17 หมูํบ๎าน ๆ ละ 
 20,000 บาท 
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 หน๎าที่  78  ลําดับที่  18      
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,537,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 489,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 489,480 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 369,480 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งปรับปรุง

เงินเดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 108,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งปรับปรุงคําตอบแทน 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)     
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ๎างตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที ่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,048,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 768,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 648,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย๑ฉุกเฉิน จํานวน 6 คน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)     
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คําเบี้ยประกันภัย จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดทําประกันภัยรถยนต๑สํวนกลางเทศบาลตําบล 

เชียงเครือ  (รถก๎ูชีพ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      
      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง และคํา

บํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)       

      

   
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของตําง ๆ เชํน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต๑ น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํามันเฟืองหน๎า เฟืองท๎าย และ
อะไหลํตําง ๆ กรวยสะท๎อน แสงแบบพับได๎ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)      

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รถก๎ูชีพ (กองสาธารณสุข

และ และสิ่งแวดล๎อม)      
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถุงยางอนามัย เวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑  
เชํน หน๎ากากอนามัย หน๎ากากN95 ถุงมือยาง เป็นต๎น (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม)      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 144,000 บาท 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 144,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 144,000 บาท 

   
รายจํายอื่น       

    
รายจํายที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทงบรายจํายใดงบรายจํายหนึ่งหรือรายจําย
ที่กําหนดให๎ใช๎จํายในงบรายจํายนี้ 

จํานวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําดําเนินการจํายเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งเป็นคําใช๎จําย
ค๎างจํายในปีงบประมาณท่ีลํวงมาแล๎ว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเบี้ยความพิการให๎คน
พิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติม (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,650,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,650,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,650,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
สํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร จํานวน 1,650,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค จังหวัด
สกลนคร ในการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา ในเขต
เทศบาลตําบลเชียงเครือ ดังนี้     
- บ๎านเชียงเครือ  หมูํที่ 1              จํานวน    450,000   บาท  
- บ๎านโพนสวาง  หมูํที่ 2               จํานวน    500,000   บาท   
- บ๎านดอนเชียงคูณ  หมูํที่ 5           จํานวน     25,000   บาท   
- บ๎านโคกสวําง  หมูํที่ 9                จํานวน     25,000   บาท   
- บ๎านนาคําไฮ หมูํที่ 10 (2 สาย)      จํานวน    425,000   บาท 
- บ๎านโนนเบ็ญ  หมูํที่ 11              จํานวน     200,000  บาท    
- บ๎านทุํมมนพัฒนา หมูํที่ 15          จํานวน      25,000   บาท   
(กองชําง) 
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่  1/2564   หน๎าที่  23  ลําดับที่  1      
         

 
งานสวนสาธารณะ รวม 358,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 336,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่
ตําแหนํงคนสวน จํานวน 2  อัตรา  มีหน๎าที่ ดูแลบํารุงรักษาสนาม
หญ๎า และต๎นไม๎ สวนสาธารณะ สวนดอกไม๎ สวนในบริเวณอาคาร
สํานักงานและงานบริการนอกสถานที่ตําง ๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  ถัง  เขํง  ไม๎กวาด  สายยาง

ฉีดน้ํา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร  เชํน  สปริงเกลอร๑ (Sprinkler)  มีดตัด
ต๎นไม๎  ปุ๋ย  ยาปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว๑  พืชและสัตว๑ วัสดุ
เพาะชํา  อุปกรณ๑ในการขยายพันธุ๑พืช  ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน เสื้อสะท๎อนแสง ถุงมือ 
หมวก รองเท๎า ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว       

    
เครื่องตัดแตํงพํุมไม๎ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องตัดแตํงพํุมไม๎   
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เป็นเครื่องตัดแตํงพํุมไม๎ชนิดใช๎เครื่องยนต๑ แบบมือถือ 
 - ใช๎เครื่องยนต๑เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
 - ความจุกระบอกสูบขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ซีซี 
 - เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.8 แรงม๎า 
 - ใบมีดตัดขนาดไมํน๎อยกวํา 22 นิ้ว 
 - ใบมีดตัดสามารถใช๎ได๎ 2 ด๎าน 
     (สํานักปลัดเทศบาล) 
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  สํานักงบประมาณ 
 (ธันวาคม  2563)    
 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,131,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,151,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,151,280 บาท 

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 875,280 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)     
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 276,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ๎างตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงาน
ของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 
 มิถุนายน พ.ศ. 2562  และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      
 

      



168 
 

 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,780,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,980,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ปฎิบัติหน๎าที่คนงาน
เก็บขยะมูลฝอย จํานวน 5 คน เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่เก็บขยะมูลฝอยในเขต
ตําบลเชียงเครือ และปฏิบัติงานอื่น ๆที่เก่ียวข๎อง (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)      

      

    
คําธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยให๎กับเทศบาลตําบล
ทําแรํ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)   
 - เป็นไปตามบันทึกข๎อตกลงวําด๎วยการใช๎ศูนย๑จัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลทําแรํ ระหวํางเทศบาลตําบลทําแรํกับเทศบาลตําบล
เชียงเครือ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน๎าที่  79   ลําดับที่  1   

      

    
คําเบี้ยประกันภัย จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดทําประกันภัยรถยนต๑สํวนกลางเทศบาลตําบลเชียง
เครือรถบรรทุกขยะ จํานวน 4 คัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดทําประกันภัยทรัพย๑สินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      

      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง  

จํานวน 4 คัน และคําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอื่น ๆ 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะ คําอุปกรณ๑ทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ

และการชะล๎างตลาด เชํน ผงซักฟอก ไม๎กวาดดอกหญ๎า ไม๎กวาด 
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ทางมะพร๎าว ไม๎ม๏อบถูพ้ืน ไม๎ปาดน้ําแบบใบมีดโกน ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต๑ น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํามันเฟืองหน๎า เฟืองท๎าย และ
อะไหลํตําง ๆ กรวยสะท๎อนแสงแบบพับได๎ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม)      

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 500,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รถบรรทุกขยะ  

(กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล๎อม)      
      

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน เสื้อ กางเกง  ชุด
ปฏิบัติงาน รองเท๎า ถุงมือหนัง เสื้อสะท๎อนแสง เสื้อกันฝน ผ๎าปิดปาก 
ปิดจมูก และอ่ืน ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําวัสดุ
เครื่องแตํงกายของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2560  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061   
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562      

      

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

   
คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑       

    
คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ (รายจํายเพื่อซํอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ๑ขนาดใหญํซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบํารุง
ตามปกติหรือคําซํอมกลาง)  เชํน ซํอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ  เปลี่ยน
กระบะท๎ายของรถบรรทุกขยะ  เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมํทั้งคัน 
เปลี่ยนเครื่องยนต๑ใหมํ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,212,190 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,032,190 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,032,190 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,287,600 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน   (กองสวัสดิการสังคม)      
      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับ
ต๎น ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน  1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท ประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํงหัวหน๎า
ฝุายพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ๑และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม)  
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 684,590 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (กองสวัสดิการสังคม) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎าน  ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562   (กองสวัสดิการสังคม)      

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2563 
(กองสวัสดิการสังคม)   
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําถํายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําจ๎าง

เหมาบริการตําง ๆ เป็นต๎น (กองสวัสดิการสังคม) 
      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย๑สิน ให๎สามารถใช๎งานได๎

ตามปกติ เชํน คําบํารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ๑ คําบํารุงรักษา ทรัพย๑สิน
ตําง ๆ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสํานักงาน เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ  

เป็นต๎น (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในโครงการรวมใจรักผู๎สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการรวมใจรักผู๎สูงอายุ โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเครื่อง
เขียนและอุปกรณ๑  คําจัดสถานที่ คําสมนาคุณวิทยากร คําพาหนะ ฯลฯ 
 และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง  (กองสวัสดิการสังคม)  
  -เป็นไปตามรระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎าที่  54  ลําดับที่  1   
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คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรีแมํบ๎าน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรี
แมํบ๎าน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ๑  คําจัดสถานที่ คําสถานที่  
คําสมนาคุณวิทยากร คําพาหนะ  คําสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  (กองสวัสดิการสังคม)  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  หน๎าที่  65  ลําดับที่  1   

      

    
คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมอาชีพแกํคนพิการผู๎ด๎อยโอกาสและคนไร๎ที่พ่ึง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสํงเสริมอาชีพแกํคนพิการ
ผู๎ด๎อยโอกาสและคนไร๎ที่พ่ึง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ๑  คําจัดสถานที่ คําสถานที่ คําสมนาคุณวิทยากร คําพาหนะ 
คําสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
(กองสวัสดิการสังคม)  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
หน๎าที่  55  ลําดับที่  5     

      

    
คําใช๎จํายในโครงการหยุดเด็กท๎อง ลดเด็กท้ิง ลดคุณแมํวัยใส จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการหยุดเด็กท๎อง  ลดเด็กทิ้ง  ลด
คุณแมํวัยใสโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหาร คําอาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม คําวัสดุ คําตอบแทนกรรมการ คําตกแตํงสถานที่ เงินรางวัล 
 เงินคําตอบแทน ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง (กองสวัสดิการ
สังคม) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย ในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  หน๎าที่ 55  ลําดับที่  7   
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โครงการประชาคมจัดทําเทศบัญญัติด๎านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกิจกรรมการประชาคมด๎านสาธารณสุข เชํน 
คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร และอาหารวําง คําวัสดุฝึกบรม ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)     
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ.2557      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 70 
ลําดับที่  1   

      

    
โครงการเยาวชนรุํนใหมํ  รวมใจต๎านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุํนใหมํ  รวมใจ
ต๎านภัยยาเสพติด โดยจํายเป็น คําสมนาคุณ คําอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําเครื่องเขียน คําวัสดุ  คําอุปกรณ๑ คําจัดสถานที ่คําจ๎าง
เหมารถ คําเชําที่พัก คําสถานที ่ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
(กองสวัสดิการสังคม) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม 
ครั้งที่  2/2563   หน๎าที่  5   ลําดับที่  2     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 683,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 683,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 683,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 403,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน (กองการศึกษา) 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 280,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน (กองการศึกษา) 
      

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 475,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ๑ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานกีฬานักเรียนสัมพันธ๑  เชํน เพ่ือจําย
เป็นคําจัดเตรียมสนามแขํงขัน  คําอุปกรณ๑กีฬา และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
 ที่เก่ียวข๎อง  (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 59  
ลําดับที่ 4 

      

    
โครงการมหกรรมกีฬาตําบลต๎านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเงินรางวัล  คําถ๎วยรางวัล  คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คําจัดเตรียมสนามแขํงขัน  คําอุปกรณ๑กีฬา  คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ 
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แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 59 
 ลําดับที่ 1 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน จํานวน 255,000 บาท 

      

  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน   ตามโครงการมหกรรมกีฬาตําบลต๎าน
ภัยยาเสพติด   จํานวน  17  หมูํบ๎าน ๆ  ละ  15,000  บาท  
(กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  แก๎ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 59  
ลําดับที่ 2 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 255,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 255,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา  ประเพณีและ
วัฒนธรรม เชํน วันเข๎าพรรษา  วันออกพรรษา  วันวิสาขบูชา  
วันมาฆบูชา ฯลฯ (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 63  
ลําดับที่ 5 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและประเพณี
เข๎าพรรษา" 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธ
ศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข๎าพรรษา   เชํน  คําวัสดุ  
คําอุปกรณ๑  คําใช๎จํายอื่น ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 63  
ลําดับที่ 6 

  
 

    

    
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  เชํน งานประเพณีแหํปราสาทผึ้ง  
แหํดาว  แขํงขันเรือหาปลา เป็นต๎น (กองการศึกษา)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2564  หน๎าที่  5 ลําดับที่ 1       
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,233,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,575,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,575,520 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 1,982,280 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน  (กองชําง)    
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนผู๎ดํารงตําแหนํงประเภท
อํานวยการท๎องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564  ลงวันที่  26  
เมษายน 2564  (กองชําง)  

      

   
เงินประจําตําแหนํง จํานวน 85,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงประเภทอํานวยการ
ท๎องถิ่น ระดับกลาง ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองชําง จํานวน  1 อัตรา 
 เดือนละ 5,600 บาท ประเภทอํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น ตําแหนํง
หัวหน๎าฝุายการโยธา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
 เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 (กองชําง)  

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 1,428,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

คําตอบแทน  (กองชําง)   
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 12,840 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ๎างของ
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑การให๎พนักงาน 
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เทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  (กองชําง) 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,433,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จํานวน 228,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านสําหรับผู๎มีสิทธิ เบิกคําเชําบ๎าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562  (กองชําง) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2563 (กองชําง)   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําถํายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร จัดทําเอกสารงานกํอสร๎าง งานควบคุม

อาคาร และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับด๎านชําง  (กองชําง)  
      

    
คําเบี้ยประกันภัย จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยทรัพย๑สินตําง ๆ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดทําประกันภัยทรัพย๑สิน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563  (กองชําง)  

      

   
คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตําง ๆ    
ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองชําง)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดหาวัสดุสํานักงานตําง ๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ใน

สํานักงาน เชํน กระดาษ หมึก แฟูม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  
(กองชําง)    

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 450,000 บาท 

      

     1) วัสดุไฟฟูาและวิทยุในสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจําย
เป็นคําจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา  
ฟิวส๑ เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา และอุปกรณ๑อ่ืน ๆ ที่ใช๎ในงานซํอมแซม
ไฟฟูา แบตเตอรี่สําหรับ เสาสญัญาณไฟกระพริบ แผงพลังงาน
แสงอาทิตย๑ที่เป็นทรัพย๑สินของเทศบาลตําบลเชียงเครือ  (กองชําง) 
   2) วัสดุไฟฟูาและวิทยุติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ 
จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดหา วัสดุไฟฟูาและอุปกรณ๑ใน
การติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะภายในหมูํบ๎าน   
(กองชําง)   

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  ไม๎ตําง ๆ  น้ํามันทาไม๎  ทินเนอร๑ 

สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต๑  ทราย  เทปวัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก   
นั่งร๎าน ฯลฯ (กองชําง)    

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน ไขควง ประแจ แมํ
แรง คีมล็อค ยางรถยนต๑ น้ํามันเบรก ฟิล๑มกรองแสง  เบาะรถยนต๑ 
เครื่องยนต๑ (อะไหลํ) ชุดเกียร๑รถ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด แบตเตอรี่  ฯลฯ (กองชําง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง เป็นต๎น เพ่ือใช๎ในงานและภารกิจของเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ ที่อยูํในความดูแลของกองชําง เครื่องจักรกล ที่ขอรับ
การสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐ เป็นต๎น  (กองชําง)   
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน หมึกเครื่องพิมพ๑  อุปกรณ๑

คอมพิวเตอร๑และอ่ืน ๆ เป็นต๎น  (กองชําง)      
      

   
วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสํารวจ  เชํน  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ (กองชําง)       

   
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุจราจร เชํน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน ปูายเตือน แผํนปูายจราจร กระจกโค๎งมน ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะสติ๊กเกอร๑ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ (กองชําง) 

      

  
งบลงทุน รวม 2,224,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,224,700 บาท 

   
ครุภัณฑ๑สํานักงาน       

    
ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก ขนาดไมํน๎อย
กวํา  150 x40x87  เซนติเมตร  จํานวน  3  ต๎ู  (กองชําง) 
- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่จะซื้อไมํมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) 

      

    
โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี จํานวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจัดซื้อโต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ีสําหรับพนักงานเทศบาลระดับชํานาญ
งาน จํานวน  1  ชุด โดยโต๏ะมีขนาดไมํน๎อยกวํา 80x150x75  
เซนติเมตร  ทําจากไม๎อัดลายสักโครงโต๏ะ ทําจากเหล็กเหลี่ยม
ขนาด 1x1 นิ้ว    (กองชําง)    
- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่จะซื้อไมํมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) 

      

   
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง       

    
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 2,125,000 บาท 

      

  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ํากวํา 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต๑สูงสุด 
ไมํต่ํากวํา 170 กิโลวัตต๑  โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้ 
- แบบกระบะเทท๎าย 
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- ขนาดความจุได๎ไมํน๎อยกวํา 4 ลูกบาศก๑หลา  
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมํต่ํากวํา 12,000 กิโลกรัม 
- พร๎อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 
 (กองชําง) 
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ 
 (ธันวาคม  2563) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่  1/2564  หน๎าที่  27  ลําดับที่  5 

   
ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง       

    
บุ๐งกี๋รถตักหน๎าขุดหลัง จํานวน 62,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อ บุ๐งกี๋ รถตักหน๎าขุดหลัง ขนาดปากกว๎างไมํน๎อย
กวํา 40 เซนติเมตร สําหรับติดตั้งรถตักหน๎าขุดหลัง 
จํานวน  1 ชุด  (กองชําง) 
- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่จะซื้อไมํมีใน
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ๑  สํานักงานงบประมาณ 
 (ธันวาคม  2563) 

      

    
แบบหลํอคอนกรีตทรงลูกบาศก๑ จํานวน 13,000 บาท 

      

   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแบบหลํอคอนกรีตทรง
ลูกบาศก๑  จํานวน 2 ชุด เพ่ือนําตัวอยํางที่ได๎ไปทําการทดสอบหาคํา
ความแข็งแรง  ใน 1 ชุด ประกอบด๎วยแบบหลํอ จํานวน 3 ลูก  
รายละเอียดดังนี้ 
   1) แบบหลํอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก๑ ปริมาตร
ภายใน ขนาด 150 x 150 x 150   มิลลิเมตร  
   2) ทําด๎วยเหล็กหลํอ ด๎านในไสเรียบ มีความหนาไมํน๎อย
กวํา 10  มิลลิเมตร 
   3) สามารถแยกออกได๎และประกอบกันได๎อยํางสนิท ปราศจากชํอง
โหว ํโดยใช๎น๏อตขันยึด 
   4) อุปกรณ๑พิเศษ เหล็กกระทุ๎งตัวอยํางคอนกรีต ทําด๎วยเหล็กกล๎า
กลึงเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 1x1x15 นิ้ว ด๎ามจับกลมเคลือบกันสนิม  
  (กองชําง) 
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- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่จะซื้อไมํมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) 

   
ครุภัณฑ๑สํารวจ       

    
เปูาปริซึมสะท๎อนแสง จํานวน 7,700 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเปูาปริซึมสะท๎อนแสง จํานวน 1 ตัว   โดยมีคุณลักษณะพอ
สังเขป ดังนี้ 
- เป็น Prism ทรงกลม เส๎นผําศูนย๑กลาง 64 มิลลิเมตร 
- กรอบทําด๎วยพลาสติกหรือโลหะ ใสํดวงปริซึมได๎ 1 ดวง และปรับมุม
ก๎มเงยได๎  
- แผํนเปูา ทําด๎วยอลูมิเนียมเคลือบสี รูปสามเหลี่ยมแบบแผํนเปูา   
(กองชําง)   
  -ตั้งตามราคาสืบทราบตามท๎องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ๑ที่จะซื้อไมํมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  สํานักงาน
งบประมาณ (ธันวาคม 2563)   

      

 
งานก่อสร้าง รวม 10,844,600 บาท 

  
งบลงทุน รวม 10,844,600 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,844,600 บาท 

   
คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
  คําใช๎จํายในการปรับปรุง/ซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 

 
จํานวน  

 
500,000  

  
บาท 

    

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง/ซํอมแซมที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน การปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อาคารสํานักงาน  สิ่งกํอสร๎างตําง ๆ 
และระบบประปาหมูํบ๎านที่เป็นทรัพย๑สินของเทศบาลตําบล 
เชียงเครือ ฯลฯ (กองชําง)   
โครงการปรับปรุงห๎องสําหรับเก็บเอกสาร เทศบาลตําบลเชียงเครือ 

 
 
 
 
 

จํานวน 

 
 
 
 
 

95,000 

 
 
 
 
 
บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงห๎องสําหรับเก็บเอกสาร  เทศบาลตําบล 
เชียงเครือ  ขนาด กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ทําการเทพ้ืน
คอนกรีต หนา 0.08 เมตร พร๎อมปูกระเบื้อง และทําการซํอมเปลี่ยน
ผนังเบา 10.50 ตารางเมตร ทาสีใหมํ พร๎อมโครงเหล็กชั้นวาง
เอกสาร กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่  37/2565 (กองชําง) 
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คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 1  สายหอพักกฤษฎา จํานวน 491,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน บ๎านเชียงเครือ หมูํ
ที ่1 ถนน คสล.สายหอพักกฤษฎา  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อย
กวํา 800.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
 พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถวๆละ 7 ทํอน  
รวม 7 ทํอน ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย 
กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่1/2565  (กองชําง) 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
หน๎าที่ 98 ลําดับที่  26  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 14  สายครัวบ๎านสวน จํานวน 244,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเชียงเครือ หมูํที ่14  ถนน 
คสล.สายครัวบ๎านสวน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
 400.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถวละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่ 28/2565  (กองชําง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563  หน๎าที่ 28 ลําดับที่  74  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 14  สายหลังโรงเรียน
ชุมชนเชียงเครือราษฎร๑รังสรรค๑ 

จํานวน 500,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 14  ถนน 

คสล.สายหลังโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร๑รังสรรค๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. 
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ไมํน๎อยกวํา 840.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 
 เมตร ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตาม
แบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที่ 29/2565  (กองชําง) 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
หน๎าที่ 103  ลําดับที่  48     

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 14  
ซอยบ๎านนายอารีย๑ สุขสวน 

จํานวน 142,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 14  ซอยบ๎าน
นายอารีย๑ สุขสวน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อย
กวํา 220.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร  
ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่30/2565  (กองชําง) 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่ 28 ลําดับที ่ 74     

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านดอนเชียงคูณ หมูํที่ 5  
สายวัดแมํพระอุปถัมภ๑ถึงคลองชลประทาน 

จํานวน 452,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎าน สายวัดแมํพระ
อุปถัมภ๑ถึงคลองชลประทาน  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อย
กวํา 740.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
0.50 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3)  
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ
ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่ 8/2565  (กองชําง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่ 18  ลําดับที่  35  
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านทุํงพัฒนา หมูํที่ 16   สายซอยคุ๎มหนอง
มันปลา 

จํานวน 205,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงพัฒนา หมูํที ่16  สายซอยคุ๎ม
หนองมันปลา  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 339.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร   พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 5ทํอน รวม 5 ทํอนทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่  33 /2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563  หน๎าที่  29  ลําดับที่  76   

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านทุํงพัฒนา หมูํที่ 16   สายรอบหมูํบ๎าน จํานวน 484,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงพัฒนา หมูํที ่16  สายรอบ
หมูํบ๎าน  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร   พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
 0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอนทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่   32/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
หน๎าที่ 114 ลําดับที่  95   
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านโนนศาลา หมูํที่ 12 สายเชื่อมถนน 
อบจ. 

จํานวน 218,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโนนศาลา หมูํที ่12  สายเชื่อม
ถนน อบจ. ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 360.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร   พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.30 X 1.00 
เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอนทําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่  23/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
หน๎าที่ 101 ลําดับที่  38       

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  บ๎านปุาหว๎าน หมูํที่ 7 สายคุ๎มเศรษฐี จํานวน 252,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน บ๎านปุาหว๎าน หมูํ
ที ่7 ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 420.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร ทําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
 เลขที ่15/2565  (กองชําง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 108 ลําดับที่  72       

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 9 สายบ๎านนาง
วิลัยวรรณ โกษาแสง-นายอุทิศ ผาลาพัง 

จํานวน 290,700 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 9  สายบ๎านนาง
วิลัยวรรณ โกษาแสง-นายอุทิศ ผาลาพัง ขนาดผิวจราจร กว๎าง 
 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 510.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง 
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ละ 0.25 เมตร ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย  กํอสร๎าง
ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 19/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 113  ลําดับที่  89   

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานน๎อย หมูํที่ 3 สายคุ๎มนาคึม จํานวน 491,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานน๎อย หมูํที ่3 สาย
คุ๎มนาคึม ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง  
0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถวละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่ 4/2565  (กองชําง) 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่ 12 ลําดับที ่ 3  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานน๎อย หมูํที่ 3 สายแยกทาง
หลวงดอนเชียงบาน-นาหว๎า 

จํานวน 265,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานน๎อย หมูํที ่3 สาย
แยกทางหลวงดอนเชียงบาน-นาหว๎า   ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
450.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถวละ 5 ทํอน รวม 5 ทํอน ทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่ 5/2565  (กองชําง) 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563   หน๎าที่ 25  ลําดับที่  64  

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานใหญํ หมูํที่ 13 เชื่อมบ๎าน
เชียงเครือ หมูํที่ 1 

จํานวน 292,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านดอนเชียงบานใหญํ หมูํ
ที ่13 เชื่อมบ๎านเชียงเครือ หมูํที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.
ไมํน๎อยกวํา 480.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
0.50 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3)  
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ
ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่ 27/2565  (กองชําง) 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่  117 ลําดับที่  104     

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านดอนเชียงบานใหญํ หมูํที่ 13 สายรอบ
หมูํบ๎าน 

จํานวน 491,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน  ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.
ไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
0.50 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาด
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ  ละ 
6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
เลขที่ 26/2565  (กองชําง) 
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  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
 หน๎าที่  113 ลําดับที่  92     

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านทุํงมน หมูํที่ 8 จํานวน 107,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมน หมูํที ่8 (สายบ๎านนาย
ประเสริฐ – อารัก) ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร 
หรือ พ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา  171.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลํทาง
ข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ํา คอนกรีตอัดแรง (มอก.
ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร  
จํานวน 1 แถว ๆ ละ 4 ทํอน รวม 4 ทํอน พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่   16/2565  (กองชําง)    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 116 ลําดับที่  100 

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโพนสวาง หมูํที่ 2  (สายที่ 9) ถนนทาง
หลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-056 

จํานวน 294,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโพนสวาง หมูํที ่2 (สาย
ที ่9) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-056 ขนาดผิวจราจรกว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือ พ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 495.00  ตารางเมตร วางทํอ
ระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3)  ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถวๆละ 7 ทํอน รวม 7 ทํอน พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แบบ เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 2/2565 (กองชําง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่ 24 ลําดับที ่ 63  
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองหอยใหมํ หมูํที่ 17  สายสุวรรณา–
หนองข้ีมด 

จํานวน 486,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านหนองหอยใหมํ หมูํที ่17 สาย
สุวรรณา-หนองข้ีมด ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
 800.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย  กํอสร๎างตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่   35/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่  23 ลําดับที่  61   

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมน หมูํที่ 8 (สายที่ 26)  ถนนทาง
หลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-079 

จํานวน 104,400 บาท 

      

   เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมน หมูํที ่8  (สาย
ที ่26) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-079 ผิวจราจรกว๎าง  
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือ พ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา   
165.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 2 แถว ๆ ละ 5 ทํอน รวม 10 ทํอน พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 17/2565  (กองชําง)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563  หน๎าที่ 26 ลําดับที ่ 69  
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมน หมูํที่ 8 เชื่อมบ๎านโพนสวาง  
หมูํที่ 2 (สายที่ 1) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น  สน.ถ.12-081 

จํานวน 472,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมน หมูํที ่8  เชื่อมบ๎านโพน
สวาง หมูํที ่2 (สายที่ 1) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-081   
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาด
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 5 ทํอน 
รวม 5 ทํอน  พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย  
กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 18/2565   
 (กองชําง)    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 108 ลําดับที่  73 

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านทุํงมนพัฒนา หมูํที่ 15 เชื่อม 
บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 9 (สายที1่) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-045 

จํานวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านทุํงมนพัฒนา  หมูํที ่15 เชื่อม
บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 9 (สายที1่) ถนนทางหลวงท๎องถิ่น สน.ถ.12-045  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือ พ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อย
กวํา  600.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.15 เมตร พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่   31/2565    (กองชําง)    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 114  ลําดับที่  94  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านนาคําไฮ หมูํที่ 10  สายคุ๎มนาเดื่อ จํานวน 244,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนาคําไฮ  
หมูํที่ 10  สายคุ๎มนาเดื่อ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา  
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400.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร   พร๎อม
วางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 6 ทํอน รวม 6 ทํอน ทําปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่    21/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 101 ลําดับที่  36       

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนนเบ็ญ หมูํที่ 11 (สายที่ 10) จํานวน 114,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโนนเบ็ญ หมูํที่ 11 สาย
ที ่10  ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หรือ พ้ืนที่ คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 172.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทางตามสภาพ พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ เลขที่  22/2565  (กองชําง)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 109 ลําดับที่  75  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนนศาลา  หมูํที่ 12 สายซอยคุ๎มหมูํ
บ๎านพักอาจารย๑ ม.เกษตรศาสตร๑ ฯ 

จํานวน 176,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนนศาลา  หมูํที ่12 สายซอยคุ๎ม
หมูํบ๎านพักอาจารย๑ ม.เกษตรศาสตร๑   ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อย
กวํา 292.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร  
พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง ( มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว ๆ ละ 6 ทํอน  
รวม 6 ทํอน  พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย  
กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 24/2565   
(กองชําง) 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563   หน๎าที่ 14 ลําดับที่  11  

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโพนสวาง หมูํที่ 2 (สายที่ 25) จํานวน 55,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโพนสวาง หมูํที ่2 (สาย
ที ่25) ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 69.00  ตารางเมตร วางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.
ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 2 แถว ๆ 
ละ 5 ทํอน รวม 10 ทํอน  พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่  3/2565 (กองชําง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563  หน๎าที่  12  ลําดับที่  2  

      

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านหนองหอย หมูํที่ 4 สายซอยนางประถม 
แสนบรรดิษฐ๑-นายสุกัน ดวงคุณ 

จํานวน 240,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน บ๎านหนอง
หอย หมูํที่ 4  ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
 ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา  
420.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร ลงลูกรัง
รองพ้ืนทางหนา 0.15 เมตร  พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง 
 ( มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.30 X 1.00 เมตร  
จํานวน 1 แถว ๆ ละ 5 ทํอน รวม 5 ทํอนทําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่   6/2565  (กองชําง) 
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-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 2/2563   หน๎าที่ 12 ลําดับที่  4       

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านหนองหอยใหมํ หมูํที่ 17สายเชื่อมคลอง
ชลประทาน 

จํานวน 424,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองหอยใหมํ หมูํที ่17 สาย
เชื่อมคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว  175.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร 
ลงไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร ทําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการจํานวน 1 ปูาย  กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
เลขที่  34/2565  (กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎าที่ 102 ลําดับที่  44   

      

    
โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ําพร๎อมบํอพัก คสล. บ๎านปุาหว๎าน หมูํที่ 7 จํานวน 496,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอระบายน้ํา คสล. ข๎างถนนภายใน
หมูํบ๎าน รายละเอียดดังนี้ 
   1) วางทํอระบายน้ําข๎างถนน (มอก. ชั้น 3) ทํอขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 252 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร  จํานวน 30 บํอ 
   2) ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่14/2565 (กองชําง)  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎าที่  104  ลําดับที่  55     
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โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ําพร๎อมบํอพัก คสล. บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6 จํานวน 427,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอระบายน้ําพร๎อมบํอพัก คสล. บ๎านหนองสนม 
หมูํที่ 6 ลงทํอระบายน้ําพร๎อมบํอพักน้ํา คสล. ความยาว 225.00 เมตร 
  1) ทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.80 X 1.00 เมตร  จํานวน 13 ทํอน  
  2) ทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 208 ทํอน 
  3) บํอพัก คสล. สําเร็จรูปสําหรับทํอระบายน้ํา ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.30  จํานวน 25 บํอ 
  4) บํอพัก คสล. สําเร็จรูปสําหรับทํอระบายน้ํา ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.60  จํานวน 1 บํอ  
  5) บํอพัก คสล. สําเร็จรูปสําหรับทํอระบายน้ํา ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.80  จํานวน 3 บํอ พร๎อมฝาตะแกรงปิด 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง  
ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 13/2565 (กองชําง)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่ 115  ลําดับที่  99  

      

    
โครงการกํอสร๎างลาน คสล.อเนกประสงค๑ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ จํานวน 423,500 บาท 

      

   เพ่ือจํายเป็นคํา โครงการกํอสร๎างลาน คสล.เอนกประสงค๑โรงเรียน
เทศบาลเชียงเครือ หมูํที ่1  ขนาดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พ้ืนที ่คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 773.00 ตารางเมตร  พร๎อมปรับพ้ืนที่และปลูกหญ๎านวลน๎อย 
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 458.00 ตารางเมตร ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
เลขที่  36/2565    (กองชําง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2564  หน๎าที่  24  ลําดับที่  1  
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โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมูํบ๎าน บ๎านดอนเชียงคูณ  
หมูํที่ 5 

จํานวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนเชียงคูณ หมูํที ่5  โดยติดตั้งระบบเสียงตามสายประจํา
หมูํบ๎านตามรายละเอียด ดังนี้            
   1) ติดต้ัง DRIVER UNIT HORN  ขนาดไมํน๎อย
กวํา 150 วัตต๑ จํานวน 8 ชุด   
   2) ติดตั้งสายลําโพงแบบมีสลิงในตัว ขนาด 2 x 0.9 ตร.มม ความ
ยาว 1,000 เมตร  
   3) ตัวยึดสายลําโพง จํานวน 40 ตัว  
   4) ตัวรักษาระดับ ( LINE OUT PUT ) จํานวน 8 ตัว 
   กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  เลขที่  9/2565 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่  89  ลําดับที่  1  

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ๎านโคกสวําง หมูํที่ 9 จํานวน 172,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ๎านโคกสวําง  
หมูํที่ 9 ดําเนินการดังนี้ 
   1) งานลงดินถมคันทางขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  
หนา 0.15เมตร ปริมาตรดินถมจํานวน 600 ลูกบาศก๑เมตร 
   2) ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่  20/2565  
(กองชําง) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2563  หน๎าที่  27 ลําดับที่  71   
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ๎านโนนศาลา  หมูํที่ 12 จํานวน 172,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ๎านโนนศาลา   
หมูํที่ 12 ดําเนินการดังนี้ 
   1)  งานลงดินถมคันทางขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรดินถมจํานวน 600 ลูกบาศก๑เมตร 
   2)  ทําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบ
เทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่  25/2565  
(กองชําง) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่  109  ลําดับที่  76  

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6 เชื่อม 
บ๎านโนนเบ็ญ หมูํที่ 11 (สายที่ 13) 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6 เชื่อม  
บ๎านโนนเบ็ญ หมูํที่ 11 (สายที ่13) ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 
264.00  ลูกบาศก๑เมตร  พร๎อมวางทํอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง (มอก.
ชั้น 3) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.60 X 1.00 เมตร  
จํานวน 2 แถว ๆ ละ 6 ทํอน รวม 12 ทํอน พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการจํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง       
ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ เลขที ่ 12/2565(กองชําง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563  หน๎าที่  18  ลําดับที่  36  
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6  
เส๎นบ๎านอัมพร – บ๎านนายวิเศษ 

จํานวน 201,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6  เส๎นบ๎าน
อัมพร- บ๎านนายวิเศษ  ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง  
700  ลูกบาศก๑เมตร พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎าง ตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
เลขที่ 11/2565(กองชําง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน๎าที่  117  ลําดับที่  108  

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6 
เส๎นสะพาน-นานายประวิทย๑ 

จํานวน 187,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านหนองสนม หมูํที่ 6   
เส๎นสะพาน-นานายประวิทย๑  ผิวจราจรกว๎าง 3.80 เมตร  
ยาว 860.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 
653 ลูกบาศก๑เมตร พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ
จํานวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
เลขที่ 10 /2565(กองชําง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563  หน๎าที่  32  ลําดับที่  90  

      

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอย  หมูํที่ 4 จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน  บ๎านหนองหอย   
หมูํที่ 4  ติดตั้งปั๊มบาดาล ขนาด 2 แรงม๎า ขนาด 14 ใบพัด 
จํานวน  1  ตัว พร๎อมทํอสํงน้ําบาดาลเหล็กอาบสังกะสี  
ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางรวม 25 เมตร  กํอสร๎างตามแบบเทศบาลตําบล
เชียงเครือ เลขที ่  7/2565 (กองชําง) 
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-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2563  หน๎าที่  25  ลําดับที่  65       

   
คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)       

    
คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได๎ (คํา K) ตามสัญญากํอสร๎างทุกประเภท (กองชําง) 
 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 549,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 349,320 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 349,320 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลพร๎อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือน (สํานักปลัดเทศบาล)      
      

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการสํงเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว 
เพ่ือสํงเสริมอาชีพให๎แกํเกษตรกรในพ้ืนที่ให๎มีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน 
เชํน คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุ/อุปกรณ๑  คําอาหาร  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง  (สํานักปลัดเทศบาล)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
 หน๎าที่  68  ลําดับที่  5      
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืชและสนุํนในหนองหาร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช
และสนุํนในหนองหาร เขตพ้ืนที่ตําบลเชียงเครือ เชํน คําอาหาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูายโครงการ คําวัสดุ อุปกรณ๑และ 
คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ ฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่ 1/2564  หน๎าที่  19  ลําดับที่  1 

      

    
โครงการประชาชนตําบลเชียงเครือรํวมใจรักษ๑สิ่งแวดล๎อม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเสริมสร๎างจิตสํานึกและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
รํวมจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะการรักษา
ความสะอาดของบ๎านเมือง เชํน คําตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล  
คําวัสดุ/อุปกรณ๑ คําจ๎างเหมาจัดทําปูายรณรงค๑ คําอาหาร ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่  73   
ลําดับที่  10       

      

    
โครงการปลูกต๎นไม๎ประจําปีของชาติคืนธรรมชาติสูํท๎องถิ่นเฉลิม 
พระเกียรติ 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต๎นไม๎ประจําปีของ
ชาติ คืนธรรมชาติสูํท๎องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เชํน คําอาหาร  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูายโครงการ คําวัสดุ อุปกรณ๑และ 
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คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ ฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
หน๎าที่  81  ลําดับที่ 1 

    
โครงการพัฒนาชุมชนต๎นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกิจกรรมการรณรงค๑ การอบรม  
เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและอาหารวําง คําวัสดุ
ฝึกอบรม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557      
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
หน๎าที่  74 ลําดับที่ 11      

      

    
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  เชํน คําตอบแทนในการเก็บหรือสํารวจข๎อมูล  
เป็นต๎น  (สํานักปลัดเทศบาล)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายใน
การบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎าที่  81 ลําดับ
ที ่2 
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     ส่วนที่ 3 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
ของ 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         

  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 155,204.00 302,180.00 500,000.00 500,000.00 

  ค่าบริการประจ้าเดือน 14,080.00 23,770.00 20,000.00 30,000.00 

  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากท่อธาร 0.00 0.00 5,330.00 5,000.00 

  ค่าจ้าหน่ายสินค้า 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

  ดอกเบี้ย         

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10,070.45 8,621.55 15,000.00 0.00 

  ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 79,320.00 48,700.00 80,000.00 0.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ด 5,289.22 0.00 5,000.00 4,640.00 

  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป 

800,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

  ผลประโยชน์อื่น         

  ค่าธรรมเนียม 5,880.00 2,300.00 5,000.00 0.00 

  ค่าปรับ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 

  ค่าแรง 7,500.00 6,000.00 10,000.00 0.00 

รวมรายรับ 1,077,343.67 2,391,571.55 1,641,330.00 1,614,640.00 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
   

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 20,589.20 27,824.60 128,030.00 133,500.00 

งบบุคลากร 159,420.00 279,420.00 525,300.00 527,640.00 

งบด้าเนินงาน 349,406.73 367,792.38 988,000.00 940,000.00 

งบลงทุน 302,000.00 1,229,300.00 0.00 13,500.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 831,415.93 1,904,336.98 1,641,330.00 1,614,640.00 
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            รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 

            ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 1,764,640 บาท แยกเป็น 
 

รายได้  เป็นเงิน 1,764,640 บาท 
 

 
ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 500,000 บาท 

   
ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
ค่าบริการประจ าเดือน จ านวน 30,000 บาท 

   
ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
ค่าจ าหน่ายน้ าจากท่อธาร จ านวน 5,000 บาท 

   
ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
ค่าจ าหน่ายสินค้า จ านวน 60,000 บาท 

   
ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
ดอกเบี้ย รวม 15,000 บาท 

  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 15,000 บาท 

   
ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 4,640 บาท 

   
ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา   

   

 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 1,150,000 บาท 

   
งบประมาณท่ีได้รับการช่วยเหลือเฉพาะการจากงบประมาณ
ทั่วไป    
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 

        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,764,640 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 83,500 บาท 

 
งบกลาง รวม 83,500 บาท 

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 14,400 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ในอัตราร้อยละ 5  
ของค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557 
และหนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด 
ที ่ มท  0809.5/ว 81  ลงวันที ่ 10  กรกฎาคม  2557 

   

  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 600 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที ่ มท  0808.2/ว  4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 

   

  
ส ารองจ่าย จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือใช้จ่ายกรณีเร่งด่วน  ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 18,500 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 18,500 บาท 

    

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
 

   

งบบุคลากร  เป็นเงิน 527,640 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 527,640 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 239,640 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (กองช่าง)    

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 276,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน (กองช่าง)    

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   เรื่องก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่  18  มิถุนายน 2558 (กองช่าง) 
 

   

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 710,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ฯลฯ (กองช่าง) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (กองช่าง)    

 
ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  กระดาษ 
หมึก  สมุด น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  แบบพิมพ์  ฯลฯ   
(กองช่าง)  

   

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ  (กองช่าง)  

   

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น   แปรง ไม้กวาด   
สายยางฉีดน้ า  ผงซักฟอก  น้ ายาดับกลิ่น  ฯลฯ  (กองช่าง)     

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 70,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล  ปูนซีเมนต์  ทราย   
ยางมะตอยส าเร็จรูป   จอบ   เสียม   เทปวัดระยะ  
สว่านมือ  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ไม้ต่าง ๆ 
ค้อน  คีม ชะแลง ฯลฯ (กองช่าง) 

   

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  (กองช่าง)    
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 80,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น  คลอรีน สารส้ม  เคมีภัณฑ์  น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ   
(กองช่าง)  

   

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ (กองช่าง) 

   

  
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน  เช่น   มิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า  ฯลฯ 
(กองช่าง)     

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาเทศบาลต าบลเชียง
เครือและส่วนที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง)   
 

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 443,500 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 13,500 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6,000 บาท 

    

   ปั้มแช่ ไดโว ่สแตนเลส  ขนาด   400  วัตต์ 
จ านวน  6,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
    -ระบบไฟฟ้า 1 เฟส    220 โวลท ์ 50 เฮิร์ต 
    -ท่อน้ าออก ขนาด 2 นิ้ว 
    -ระยะส่ง    11.8   เมตร 
    -ระยะส่งสูงสุด  13   เมตร 
    -ปริมาณน้ าออก (สูงสุด) 250  ลิตร/ชั่วโมง 
  (กองช่าง) 
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    - ตั้งตามราคาสืบทราบตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ี
จะซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 
(ธันวาคม 2563) 

  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 7,500 บาท 

    

เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์   
จ านวน  7,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
    -แรงดันไฟจ่าย   220-240 โวลท ์
    -ก าลังมอเตอร์ 1,600  วัตต์ 
    -แรงดัน (bar /Mpa) 120  บาร์ 
    -อัตราการไหลน้ า  342 ลิตร/ชั่วโมง 
    (กองช่าง) 
    - ตั้งตามราคาสืบทราบตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ี
จะซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 
(ธันวาคม 2563) 
 

   

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 430,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 430,000 บาท 

    

1.โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ออนกริท 
(ขนาด 5 กิโลวัตต์) หมู่ที ่1 บ้านเชียงเครือ 
จ านวน  200,000  บาท 
     เพ่ือเป็นค่าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออนกริท 
(ขนาด 5 กิโลวัตต์) เข้ากับระบบประปา   หมู่ที่ 1  
บ้านเชียงเครือ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 330 วัตต์   จ านวน  18  แผง 
   2) ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ ขนาด  11 A 380 V 
จ านวน  1  เครื่อง 
   3) กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 
   4) กล่อง  AC  DC  บอร์ด  จ านวน  1 กล่อง 
   5) เครื่องสลับไฟอัตโนมัติ (ATS)  จ านวน 1 เครื่อง 
   6) อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน  1  เช็ท 
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   7) โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  1 เช็ท 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงเครือ เลขที ่ 38/2565 
(กองช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม
ครั้งที่  2/2563  หน้าที่  20  ล าดับที่  48  
 
2.โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ออนกริท  
(ขนาด 5 กิโลวัตต์) หมู่ที ่14  บ้านเชียงเครือ 
จ านวน  200,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ออนกริท 
(ขนาด 5 กิโลวัตต์)  เข้ากับระบบประปา   หมู่ที่ 14   
บ้านเชียงเครือ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    

   1) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 330 วัตต์   จ านวน  18  แผง 
   2) ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ ขนาด  11 A 380 V   
จ านวน  1  เครื่อง 
   3) กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 
   4) กล่อง  AC  DC  บอร์ด  จ านวน  1 กล่อง 
   5) เครื่องสลับไฟอัตโนมัติ (ATS)  จ านวน  1  เครื่อง 
   6) อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน  1  เช็ท 
   7) โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  1 เช็ท 
  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงเครือ เลขที ่ 39/2565 
(กองช่าง) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    
หน้าที่ 104 ล าดับที่  51  
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3. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ  
หมู่ที่ 14  จ านวน  30,000  บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อประปาขยายเขตน้ าประปา  
บ้านเชียงเครือ  โดยวางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 250.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์และฝังกลบเรียบ ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ  เลขที่  40/2565 (กองช่าง)  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14 )  พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่  1/2564   หน้าที่  25  ล าดับที่  3    

 


