แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2558

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินงาน
1 โครงการปรับปรุงอาคารกอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารกองการศึกษา
300,000
และเพื่อมีสถานที่ปฏิบตั งิ านในการให้บริการ ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ประชาชน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 82
ายจากเงินนอุดหนุน
ตั(ตั้งจ่้งาจ่ยจากเงิ

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯได้แก่ ค่าตอบแทน
120,000
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
อุปกรณ์ตา่ งๆฯลฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 94
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมวันครู

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯได้แก่ ค่าตอบแทน
30,000
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
อุปกรณ์ตา่ งๆฯลฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 94
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้ งกันยา เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดใน
เสพติดในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 94
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตาม
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ วิชาการ
วิชาการของ ศพด.ทต.จันจว้า
ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1
และร.ร.ท.2
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1
และร.ร.ท.2

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการสงเคราะห์
สงเคราะห์ปจั จัยพื้นฐานให้
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ศพด.ทต.จันจว้า
ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1
และร.ร.ท.2

3,000
งบประมาณ
ปรากฏตามเทศบั
(บาท) ญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 94
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)
20,000
20,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 96
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุด6,000
หนุน)
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 98
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)
300,000

เขตเทศบาล
สถานที่
ตดาบลจั
จว้า
าเนินนงาน

หน่กองการศึ
วยดาเนิกนษาการ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

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

4 บ ค่าใช้จ่าโครงการ/กิ
ยในการรณรงค์
ปอ้ งกันยา
ลาดั
จกรรม
ที่ เสพติดในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
สีสัมพันธ์
ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 98
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)

20000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 96
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
20,000
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการอบรมผู้บงั คับบัญชา ปรากฏตามเทศบัญญัติ
อบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสือขั้นสูง ลูกเสือขั้นสูง ท.1
งบประมาณรายจ่าย
ท.1
ประจาปี 2558 หน้า 98
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)

พ.ศ. 2558

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

บสนุนค่จากรรม
ใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุ
นค่าใช้จย่าดของกิ
ยการบริจกรรม
หาร
ลาดับ โครงการสนั
โครงการ/กิ
รายละเอี
ที่ บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการสงเคราะห์
(ผลผลิต/งบประมาณ)
สงเคราะห์ปจั จัยพื้นฐานให้
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ศพด.ทต.จันจว้า
ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1
และร.ร.ท.2

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาในการ
รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดใส
สถานศึกษาครูแกนนาของ
ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 โรงเรียนละ
3,000 บาท
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาในการ
รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดใส
สถานศึกษา ร.ร.ท.2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการรณรงค์ปอ้ งกันยา
เสพติดในสถานศึกษาครูแกนนาของ ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.2

6,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
100 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)
30,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
100 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)
40,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 97
(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการรณรงค์ปอ้ งกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ร.ร.ท.2

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ สถานศึกษาตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา
ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2

13 หมวดค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (320100)

1.ค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในการเข้ารับการฝึกการอบรมสัมนา
ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

1,912,000 เขตเทศบาล
ปรากกฎตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

พนักงานจ้าง กองการศึกษา

ประจาปี 2558 หน้า
91
2.ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ เพื่อจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น
ค่าจ้างสูบส้วม ซ่อมแซมอาคาร ค่าจ้างเหมา
กาจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทั่วไป จานวน 18 คน
3.ค่าสมสบค่ารถรับส่งนักเรียน สังกัด สพฐ.
คนลพ 8 บาท/200วัน
14 ประเภทรายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการ 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่าย
90,000 เขตเทศบาล
ปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะราย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ปรากกฎตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
จ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

กองการศึกษา

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภาระกิจ งบประมาณรายจ่าย
พนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา พนักงานครู ประจาปี 2558 หน้า
เทศาลและบุคลากรกองการศึกษาที่สามารถ 91
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
Asymmetric Digital Subscriber
Asymmetric Digital
Line:ADSL รร.ท1 และ รร.ท.2
Subscriber Line:ADSL รร.ท1
และ รร.ท.2
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

19,200 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 101 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
14,400 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
การบริหารสถานศึกษาเป็น
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi
รร.ท1,รร.ท.2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 101(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
200,000
การบริหารสถานศึกษาเป็น
การบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรากกฎตามเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ท.1 และ รร.ท.2
บัญญัตงิ บประมาณ
โรงเรียน ท.1 และ รร.ท.2
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 100 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
100,000
การบริหารสถานศึกษาเป็น
การบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรากกฎตามเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ท.1และท.2 บัญญัตงิ บประมาณ
เรียนรู้ของโรงเรียน ท.1และท.2
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 99 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
200,000
การบริหารสถานศึกษาเป็น
การบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรากกฎตามเทศ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้ งกันยา รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดในสถานศึกษา
บัญญัตงิ บประมาณ
เสพติดในสถานศึกษา รร.ท.1, รร.ท.1,รร.ท.2
รายจ่ายประจาปี 2558
รร.ท.2
หน้า 99 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
160,000

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

การบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless
Fidelity:WiFi รร.ท1,รร.ท.2

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
การบริหารสถานศึกษาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ท.1,
ท.2

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศูนย์การเรียน
อาเซียนศึกษา ท.1,ท.2
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชนและนักเรียน ท.1,ท.2
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD)นักเรียน ท.1,ท.2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

การบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรากกฎตามเทศ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ท.1,ท.2 บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 100 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
100,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ปรากกฎตามเทศ
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ บัญญัตงิ บประมาณ
การเรียนอาเซียนศึกษา ท.1,ท.2
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 99 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
70,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ปรากกฎตามเทศ
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการ บัญญัตงิ บประมาณ
เรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู
รายจ่ายประจาปี 2558
ชุมชนและนักเรียน ท.1,ท.2
หน้า 99 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
1,500,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ปรากกฎตามเทศ
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการจัด
บัญญัตงิ บประมาณ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
รายจ่ายประจาปี 2558
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)นักเรียน ท.1,ท.2
หน้า 97 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียน
SBMLD ดีเด่น ท.1,ท.2
25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ท.1,
ท.2,ศพด.ทต.จันจว้า,ศพด.สัน
หลวงใหม่
26 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)โรงเรียน SBMLD
ดีเด่น ท.1,ท.2

500,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 97 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)

เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
การบริหารสถานศึกษาตามโครงการประกวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ท.1,ท.2,
ศพด.ทต.จันจว้า,ศพด.สันหลวงใหม่

200,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 97 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

50,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 94 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
100,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

พ.ศ. 2558

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

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

บริหารสถานศึกษาตามโครงการ บริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริม
ปรากกฎตามเทศ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ท1 บัญญัตงิ บประมาณ
สถานศึกษา อปท. ท1 และ ท.2 และ ท.2 (โรงเรียนละ50,000 บาท)
รายจ่ายประจาปี 2558
(โรงเรียนละ50,000 บาท)
หน้า 98 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
50,000
การบริหารสถานศึกษาตาม
สถานศึกษาตามโครงการจัดทาศูนย์การ
ปรากกฎตามเทศ
โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
บัญญัตงิ บประมาณ
สาหรับเด็กปฐมวัย
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 96 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
30,000
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ บริหารสถานศึกษาตามโครงการการจัด
ปรากกฎตามเทศ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
กิจกรรมวันสาคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1,
บัญญัตงิ บประมาณ
การศึกษา ร.ร.ท.1,ร.ร.ท.2,
ร.ร.ท.2,ศพด.ทต.จันจว้าและศพด.วัดสัน
รายจ่ายประจาปี 2558
ศพด.ทต.จันจว้าและศพด.วัดสัน หลวงใหม่
หน้า 96 (ตั้งจ่ายจาก
หลวงใหม่
เงินอุดหนุน)
30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
10,000
บริหารสถานศึกษาตามโครงการ บริหารสถานศึกษาตามโครงการสื่อสัมพันธ์ ปรากกฎตามเทศ
สื่อสัมพันธ์สถานศึกษาและ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ศพด.ทต.จันจว้า บัญญัตงิ บประมาณ
ผู้ปกครอง ศพด.ทต.จันจว้าและ และศพด.วัดสันหลวงใหม่
รายจ่ายประจาปี 2558
ศพด.วัดสันหลวงใหม่
หน้า 98 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
224,000

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

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

โครงการ/กิจกรรม

บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้าเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน
อัตราวันละ 20 บาทจานวน 280
วัน
32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเทศบาล
ตาบลจันจว้าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดแู ลเด็ก 1 คน(กรมอุดหนุน
คนละ 2,000 บาท อปท.สมทบ
คนละ 2,000 บาท)
33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้าเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดแู ลเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า 2 คน(กรมอุดหนุน
คนละ 2,000 บาท อปท.สมทบ
คนละ 2,000 บาท)
34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันจ ปรากกฎตามเทศ
ว้าเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน อัตรา บัญญัตงิ บประมาณ
วันละ 20 บาทจานวน 280 วัน
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 94 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
4,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเทศบาลตาบลจันจว้า ปรากกฎตามเทศ
ใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก 1 คน(กรม บัญญัตงิ บประมาณ
อุดหนุนคนละ 2,000 บาท อปท.สมทบคนละ รายจ่ายประจาปี 2558
2,000 บาท)
หน้า 95 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
8,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันจ ปรากกฎตามเทศ
ว้าเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดแู ลเด็กศูนย์ บัญญัตงิ บประมาณ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันจว้า 2 คน รายจ่ายประจาปี 2558
(กรมอุดหนุนคนละ 2,000 บาท อปท.สมทบ หน้า 95 (ตั้งจ่ายจาก
คนละ 2,000 บาท)
เงินอุดหนุน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

240,800 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
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รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสัน บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
หลวงใหม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน อัตรา
อาหารกลางวัน อัตราวันละ 20 วันละ 20 บาท จานวน 280 วัน
บาท จานวน 280 วัน
35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสัน
หลวงใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก 1 คน(กรม
อุดหนุนคนละ 2,000 บาท อปท.
สมทบคนละ 2,000 บาท)
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง เป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับอาหารกลางวัน อัตราวัน
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 10 คน(กรม
อุดหนุนคนละ 3,000 บาท,อปท.
สมทบคนละ 1,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 96 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
4,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
ปรากกฎตามเทศ
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก 1 คน บัญญัตงิ บประมาณ
(กรมอุดหนุนคนละ 2,000 บาท อปท.สมทบ รายจ่ายประจาปี 2558
คนละ 2,000 บาท)
หน้า 95 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
896,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ปรากกฎตามเทศ
ยาง เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน
บัญญัตงิ บประมาณ
อัตราวันละ 20 บาท จานวน 200 วัน
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 101 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
40,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ปรากกฎตามเทศ
ยาง เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ
บัญญัตงิ บประมาณ
บุคลากรทางการศึกษา 10 คน(กรมอุดหนุน รายจ่ายประจาปี 2558
คนละ 3,000 บาท,อปท.สมทบคนละ 1,000 หน้า 100 (ตั้งจ่ายจาก
บาท)
เงินอุดหนุน)
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38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่เป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน
อัตราวันละ 20 บาท จานวน 200
วัน
39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน
13 คน(กรมอุดหนุนคนละ 3,000
บาท,อปท.สมทบคนละ 1,000
บาท)
40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับอาหารกลางวัน
อัตราวันละ 20 บาท จานวน 200 วัน

1,088,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 102 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
52,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน ปรากกฎตามเทศ
ใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ
บัญญัตงิ บประมาณ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 13 คน(กรม รายจ่ายประจาปี 2558
อุดหนุนคนละ 3,000 บาท,อปท.สมทบคนละ หน้า 101 (ตั้งจ่ายจาก
1,000 บาท)
เงินอุดหนุน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
30,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน ปรากกฎตามเทศ
ใหม่ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 102 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
20,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา

พ.ศ. 2558
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ตามโครงการ ใหม่ตามโครงการเข้าค่ายกีฬาเพื่อความเป็น
เข้าค่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เลิศ

42 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)

ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 102 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
1,858,920 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ให้กบั โรงเรียนต่างๆจานวน 7 แห่งและศูนย์ ปรากกฎตามเทศ
เด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง ในอัตราคนละ 7 บาท บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558
หน้า 102 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน)

หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)
ประเภทค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศพด.ร.ร.ท.1และ
ร.ร.ท.2

ประเภทค่าน้าประปา(340200)

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาร.ร.ท.1 ต้นยาง

ประเภทค่าโทรศัพท์(340300)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศพด.ร.ร.ท.1,ท.2

200,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 102)
10,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 102)
20,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
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หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบลงทุน(540000)
หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 103)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
1,744,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
โรงเรียน สพฐ. ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน (ปรากกฎตามเทศ
จานวน 5 แห่ง
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 103)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียน สพฐ.
25,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ในเขตพื้นที่ตามโครงการป้องกันเด็กและ
(ปรากกฎตามเทศ
เยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ บัญญัตงิ บประมาณ
2558 จานวน 5 แห่ง
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 103)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
370,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
ตามโครงการกิจกรรมเลือกทา
(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 104)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร

400,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
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รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เรียน(โรงเรียนละ 200,000 บาท)

ประเภทที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

หมวดเงินเดือน
(ศาสนาและวัฒนธรรม)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาล

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง
งบดาเนินการ
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทไฟฟ้า

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 103)
200,000 เทศบาลจันจว้า กองการศึกษา
(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 103)
435,000
(ปรากกฎตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี58
หน้า 112)
119,400
18,000
20,000
5,000
5,000
15,000
15,000

พ.ศ. 2558
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2557

900,000

15,042,720
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
่ายตามโครงการฯ
60,000
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพิ
ค่า่อใช้จ่จา่ายเป็
ยได้นแค่ก่าใช้ค่าจอาหารและเครื
่องดืโดยมี
่ม ค่า
นักเรียน(ลูกเสือยุวกาชาด) กลุ่ม วัสดุ
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
เครือข่ายฯ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธืเปิด-ปิด ฯลฯ
114
(จ่ายจากเงินรายได้)
่ายตามโครงการฯ
30,000
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ค่เพิา่อใช้จ่จา่ายเป็
ยได้นแค่ก่าใช้ค่าจอาหารและเครื
่องดืโดยมี
่ม ค่า
เยาวชน
วัสดุ
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธืเปิด-ปิด ฯลฯ
113
(จ่ายจากเงินรายได้)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมี
80,000
3 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน ปรากฏตามเทศบัญญัติ
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ที่

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการปฏิบตั ธิ รรม 5 ธันวา
มหาราช

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

รางวัลการประกวดซุ้ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ 114
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ
(จ่ายจากเงินรายได้)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมี
10,000
ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า ปรากฏตามเทศบัญญัติ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
114
(จ่ายจากเงินรายได้)

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
30,000
แข่งขันกีฬา
โดยมีคา่ ใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ย งบประมาณรายจ่าย
เลี้ยงค่าเช่าที่พกั พาหนะจ้างเหมาบริการฯลฯ ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)
2 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
70,000
ส่วนท้องถิ่น
โดยมีคา่ ใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ย งบประมาณรายจ่าย
เลี้ยงค่าเช่าที่พกั พาหนะจ้างเหมาบริการฯลฯ ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)

สถานที่
ดาเนินงาน
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เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า
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ตาบลจันจว้า
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน
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3 โครงการจัดแข่งขันกีฬาจันจว้า
จันจว้าคัพ ครั้งที่ 34

350,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
โดยมีคา่ ใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ย งบประมาณรายจ่าย
เลี้ยงค่าเช่าที่พกั พาหนะจ้างเหมาบริการฯลฯ ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
7 คน ต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
ได้แก่บา้ นใหม่,บ้านป่าบงหลวง,ต้นยาง,สัน
หลวง,กิ่วพร้าว,ป่าสักหลวง,โดยมีคา่ ใช้จ่าย
ได้แก่คา่ ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ

60,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

5 โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่าย อปท.โซนเหนือ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
100,000
โดยมีคา่ ใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ย งบประมาณรายจ่าย
เลี้ยงค่าเช่าที่พกั พาหนะจ้างเหมาบริการฯลฯ ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
80,000
ตาบลจันจว้าและตาบลจันจว้าใต้ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอปุ กรณ์ ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ต่างๆค่าจ้างเหมาบริการค่าพิมพ์เอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ประจาปี 2558 หน้า
113 (จ่ายจากเงินรายได้)

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

7

เขตเทศบาล

โครงการแข่งขันกัฬานักเรียนกลุ่ม เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมี

70,000
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ต/งบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายได้(ผลผลิ
แก่ ค่าอาหารและเครื
่องดื่ม ค่า
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาจันจว้า วัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธืเปิด-ปิด ฯลฯ

8 โครงการปั่นจักรยานรอบเวียง
หนองหล่ม

่ายตามโครงการฯ
ค่เพิา่อใช้จ่จา่ายเป็
ยได้นแค่ก่าใช้ค่าจอาหารและเครื
่องดืโดยมี
่ม ค่า
วัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธืเปิด-ปิด ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
113
(จ่ายจากเงินรายได้)
50,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
113
(จ่ายจากเงินรายได้)

ตาบลจันจว้า

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า
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