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.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองการสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของปรชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2557
ดาเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
(บาท)
ดาเนินงาน
1 โครงการจัดทาแผนชุมชน จัดเวที
ประชุมประชาคม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆฯลฯ

40,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 84
จ่ายจากเงินรายได้

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานัก
ปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์ฯ

2 โครงการจัดเก็บพื้นฐานในการจัด
ทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯโดยมี
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ฯลฯ

55,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558
หน้า 110
จ่ายจากเงินรายได้

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สาธารณสุข

20,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558หน้า 111

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัด
พัฒนาชุมชน

3 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯโดยมี
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

จ่ายจากเงินรายได้
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดแี ละทันสมัย
1 งบลงทุน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้บนุ วมมีที่วางแพน ขา 5
669,500 เขตเทศบาล
สานัก
ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
แฉกมีล้อเลื่อน จานวน 3 ตัว
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลตาบลจันจว้า ปลัดเทศบาล
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ 7,500 บาท
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนังพิงเกรด ประจาปี 2558 หน้า 80
ตั้งจ่ายจากเงิน
Aชนิดมีพนักพิงขนาด ฯลฯ 300 ตัว
อุดหนุนทั่วไป
งบประมาณ 100,000 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 25 ตัว
งบประมาณ 50,000 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 15,000 บาท
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 80,000 บาท
2 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

20,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจกเตอร์ฯลฯ
งบประมาณ 20,000 บาท
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 81
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

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

โครงการ/กิจกรรม

3 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานัก
ปลัดเทศบาล
งานทะเบียน
ราษฎร์

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานัก
ปลัดเทศบาล

30,740
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 126

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

สานักปลัด
เทศบาล

30,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

42,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 81
ตั้งจ่ายจากเงิน
4 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั พ์ - จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ปรับปรุง ดัดแปลง
55,000
ต่อเติม ครุภณ
ั ฑ์วงเงินเกิน 5,000 บาท
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 82
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Mulifuonction

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ตาม
เส้นทางต่างๆในพื้นที่เทศบาลตาบลจันจว้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6 โครงการฝึกอบรมเพื่ศกั ยภาพการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ

ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การคลัง การ เพิ่มศักยภาพการปฏิบตั งิ านด้านการเงินการ ปรากฏตามเทศบัญญัติ
จัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

7 หมวดค่าวัสดุ(533000)
ประเภทวัสดุสานักงาน(330100)

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 85
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ปรพเภทต่างๆ
835,000
ได้แก่ กระดาษไข เครื่องเขียน หมึกโรเนียว
600,000

ตาบลจันจว้า

คลัง การจัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองคลัง

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กระดาษถ่ายเอก่าร กระดาษโรเนียว วารสาร
หนังสือระเบียบกฎหมาย แบบพิมพ์ตา่ งๆ
ฯลฯ ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ใบเสร็
จรับเงิยนด้
น านการเงิน การคลัง ทุก
สมุด ทะเบี

ประเภท ตลอดจนชาระค่าแบบพิมพ์ให้แก่
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นข้อมูล ผ้าพิมพ์
แถบพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ที่ใช้ใน
สานักงานเทศบาลตาบลจันจว้า

9 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สาหับ
รถยนต์
รถจักรยานยนต์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองคลัง

ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
856
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
230,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 86
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

เขตเทศบาล กองคลัง
ตาบลจันจว้า

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 86
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10 งบลงทุน
จัดซ้อตู้ 2 บาน (มอก.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้อตู้ 2 บาน (มอก.)
จานวน 5 ใบ

37,500
ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 86

เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองคลัง

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
3,000

11 หมวดค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น

3,000

อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไส้ สายไป ปลั๊กไฟ

ปรากฏตามเทศบัญญัติ

ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ

งบประมาณรายจ่าย

กองสาธารณสุขฯ

ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

12 งบลงทุน(541000)

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

129,500

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ (541000)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษา
ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ โครงสร้
ของครุภาณ
ั ง ฑ์ขนาดใหญ่ ค่าบารุงรักษา

ปรากฏตามเทศบัญญัติ

ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุง

งบประมาณรายจ่าย

ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ

ครุภณ
ั ฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000
บาท

80,000

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

ประจาปี 2558 หน้า
107
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

13 ประเภทครุถัณฑ์สานักงาน(410100)
จัดซื้อโต๊ะทางาน

สถานที่
ดาเนินงาน

35,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาดกว้าง

7,000

80 ซมฬ ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จานวน
1ตัว

ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
106

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
จัดซื้อเก้าอี้บนุ วม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บนุ วมมีที่วางแขน
2 ข้าง มีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว

3,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด

18,000

ติดพนัง ขนาด 12,000 บีทยี ู ฉลากประหยัด ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ไฟ
เบอร์ 5 จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณรายจ่าย

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 1 ตู้

7,500
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
14 ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื่อเรื่องทาน้าร้อนน้าเย็น

14,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น
จานวน 1 เครื่อง

7,500
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต

6,500
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า
106
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
15 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

100,000

เช่น ถังขยะ ถ้วย จาน ชาม ช้อน ช้อนส้อม

ปรากฏตามเทศบัญญัติ

แก้วน้า กระดาษชาระ เหยือกน้า ไม้กวาด

งบประมาณรายจ่าย

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

น้ายาล้างจาน ผ้าเช็ดมือ กระติกน้า
ประจาปี 2558 หน้า
ผงซั
กฟอก
รองเท้
าบูท ถุงมือยาง ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ 109
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองสาธารณสุขฯ
16 ประเภทค่าวัสดุกอ่ สร้าง(330600)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น
หินคุก หิน ดิน ทราย ก๊อกน้า ท่อน้า ฝักบัว

20,000
ปรากฏตามเทศบัญญัติ

เทปพันเกลียว น้ายาประสานท่อ ปูนซีเมนต์ งบประมาณรายจ่าย

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

สายยาง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ ประจาปี 2558 หน้า
เช่นปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสีย ปรับปรุงบ่อ 109
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ขยะ
ปรับปรุงอาคารสานักงานกองสาธารณสุขฯ
อาคารศูนย์ออกกาลังกาย ที่ใช้ในกิจการของ
17 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ

250,000

การแพทย์ ได้แก่ สารเคมีทาลายลูกน้ายุงลาย ปรากฏตามเทศบัญญัติ
และทาลายแมลงวันบรอเวณที่ทิ้งขยะ เช่น

งบประมาณรายจ่าย

ทรายเทมีฟอส นายาเคมีสาหรับใช้กบั

ประจาปี 2558 หน้า
109
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องพ่นหมอกควัน ยาและเวชภัณฑ์

ตาบลจันจว้า และสิ่งแวดล้อม

วัสดุการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการ
นวดแผนไทย ฯลฯ ที่ใช้ในกองสาธารณสุขฯ
18 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์
ซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

15,000

เขตเทศบาล

สิน ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท ของกองการ ปรากฏตามเทศบัญญัติ

ตาบลจันจว้า

ศึกษที่ชารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์

งบประมาณรายจ่าย

รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอม ประจาปี 2558 หน้า
พิวเตอร์ เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร 109
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

กองการศึกษา

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

หมวดค่าวัสดุ (533000)
19 ประเภทวัสดุสานักงาน(330100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับ

130,000 เขตเทศบาล

หมู่บา้ น 23 หมู่บา้ น โรงเรยีน 9 แห่ง ห้อง

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า

สมุดประชาชนเทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณรายจ่าย

กองการศึกษา

สานักงานเทศบาลตาบลจันจว้า และกองการ ประจาปี 2558 หน้า 91
ศึกษา แห่งละ 1 ฉบับ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆเช่นน้า
ดื่มของ ท.1,ท.2 และศพด.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
15,000 เทศบาลจันจว้า

กองการศึกษา

ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 58 หน้า102
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้า

30,000 เทศบาลจันจว้า

เช็ดมือ น้ายาล้างห้องน้า น้ายาดันฝุ่น น้ายา ปรากฏตามเทศบัญญัติ
ฆ่าเชื้อโรคไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาล้างจาน
งบประมาณรายจ่าย
ฯลฯศพด.และกองการศึกษา
ประจาปี 58 หน้า102

กองการศึกษา

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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มี.ค.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
20 ประเภทวัสดุกอ่ สร้าง (330600)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น หิน

50,000 เขตเทศบาล

ดิน ทราย ปูนซีเมนค์ เหล็กเส้น ท่อพีวีซี

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า

ท่อเหล็ก ข้อต่อเหล็ก ข้องเหล็ก ข้อต่อพีวีซี

งบประมาณรายจ่าย

ฯลฯ สนามกีฬาเทศบาล กองการศึกษา
เทศบาล
ตาบลจันจว้า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลจันจ

ประจาปี 2558 หน้า 92

กองการศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ว้ศูานย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
21 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ

5,000 เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 92
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบลงทุน (540000)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ (541000)

สินที่มวี งเงินเกิน 5,000 บาท ของกองการ

22 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ศึกษาที่ชารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์

30,000 เขตเทศบาล

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอม ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า

ครุภณ
ั ฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000
บาท

พิวเตอร์ เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย

เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ประจาปี 2558 หน้า 92

กองการศึกษา

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

23 ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว จานวน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
95,000 เขตเทศบาล

กองการศึกษา

1 รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
จ1านวน
เครื่องๆละ 9,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ งบประมาณรายจ่าย
*เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ประจาปี 2558 หน้า 92

*เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

*ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30ซีซี
*พร้อมใบมีด
24 ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

จานวน 1 เครื่องๆละ18,000 บาท มีราย
*มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามี
ละเอียดดังนี้
ขนาดไม่
น้*มีอยกว่
า 14 นิหรื
้ว อดีกว่าจานวน 1 *มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า
DVD-RW
2แกนหลัก(2core)ที่มคี วามเร็วสัญญาณ
หน่วย
*มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครื
อข่อาดียแบบ
10/100/1000
Base-T หรื
กว่า นาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.6 GHz จานวน 1
หน่
*มีหวน่ยวยความจาหลัก(RAM)ชนิด DDR3หรือ
จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
*สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi
(802.11b/g/n) และ Bluetooth
25 งบดาเนินกร(530000)
หมวดค่าใช้สอย

18,000 เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 92
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ดีกว่าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
*มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HardDisk)ขนาด
ความจุไม่นอ้ ยกว่า500GB จานวน 1 หน่วย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่ารถรับส่งนักเรียน

1,685,520 เขตเทศบาล
ปรากฏตามเทศบัญญัติ ตาบลจันจว้า

กองการศึกษา

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558
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ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
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ก.ย.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ(320100)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จานวน 4 แห่ง รายละเอียดดังนี้
งนักเรียน
ศู*เพื
นย์่อพจ่ฒ
ั ายเป็
นาเด็นเงิกเล็นสมทบค่
กตาบลจัารถรั
นจว้บาส่100,800
บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่ารถรับส่งนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
144,480 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่ารถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 625,080 บาท
*เพิ่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่ารถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนเทศาล 2 บ้านใหม่ 758,160 บาท
*ค่าจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ เพื่อจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพท์ของโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 หน้า 92
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อจัดเก็บภาษีได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ
10,000 เขตเทศบาตาบล
จัดเก็บภาษี
ค่าจ้าเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
จันจว้า
ปรกฎตามเทศบัญญัติ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่า งบประมาณรายจ่าย
จัดทาใบประกาศ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประจาปี 2558 หน้า 85
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

กองคลัง

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

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงข้อมูลในการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลในการ
100,000 เขตเทศบาตาบล
จันจว้า
จัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรกฎตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
เพื่อพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ประจาปี 2558 หน้า 85
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

110,000

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

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

