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อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตําบลจันจว้า

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 898,548 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างสํานักปลัด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 414,120 บาท

1.) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัด
2.) เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ปลัด
เทศบาล  และหัวหน้าสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 310,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานเทศบาลสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,676,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,484,848 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 16,500.-
บาท   รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500.- และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  10  คน ๆละ 10,500.-บาท ต่อเดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท

พือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ
10,500.-บาท และเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี เดือนละ
8,000.-บาท  รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ6,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี
เดือนละ 8,000.-บาท  รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ6,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000.-บาท
รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 16,500.-บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,556,848 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 13,499,588 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ ได้แก่
ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าพาหนะ  ค่า
เบียเลียง ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่ารับรองทัวไป
2. ค่ารับรองประชุมสภา  หรือ คณะอนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคล  การประชุมสภา  การประชุม
ต่างๆ ทีเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียม
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการการปฏิบัติงานของ สํานักปลัด
เทศบาล
2) ค่าจ้างเหมาบริการ
2.1)  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาแรงงานในการการปฏิบัติงานของ สํานักปลัด
เทศบาล
2.2)  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล กําจัดปลวก แมลง สูบนํา จัดทํา
วารสาร  ค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร  และค่าจ้างบริการอืน ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,113,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 73,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 312,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
เทศบาลตําบลจันจว้า ให้ดําเนินการตามระเบียบ

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)  ให้
แก่พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลจัน
จว้า
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  คัดเลือก  สรรหา
พนักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 525,440 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,478,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจว้า  ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้าง  เหมาบริการ  ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของที ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง
ตีพิมพ์  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล  ได้แก่
ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่า
เช่าทีพัก  ฯลฯ

โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  โดยมีค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร  เครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์ เงินรางวัลต่างๆ
ฯลฯ

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่า
เครืองยังชีพเบืองต้น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียงเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
อาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ

โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จ้างเหมาอาหารและเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม
สัมมนาของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

ค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา
พานพุ่ม  ในงานพิธีราชพิธีต่าง ๆ   ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภา
ท้องถิน  ได้แก่  ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบัตร
เลือกตังค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตัง  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้อํานวย
การประจําศูนย์การเลือกตังเทศบาลตําบลจันจว้า ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ทังในและนอกราช
อาณาจักร เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้กับ พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ประจําสํานักงาน
เทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ของสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,080,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สําหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล  เช่น แผ่นป้าย  หรือแผ่นติด
ประกาศ กระดาษโปสเตอร์  พู่กัน สี  ผ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  ของเทศบาลตําบล
จันจว้า

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อลืนต่างๆ  ฯลฯ  ที
ใช้ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  และเครืองมืออุปกรณ์ทีเกียวข้องของ
เทศบาลตําบลจันจว้า

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ตะปู  ไม้แผ่นกระดาน เชือก
ก๊อกนํา  ฯลฯ  สําหรับซ่อมแซมภายในสํานักงานฯ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เหยือกนํา  แก้วนํา
ถาด ไม้กวาด  ม๊อบถูพืน  ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า  นํายาทําความสะอาด
ต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อม
ครืองคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครืองปรับอากาศ  ซ่อมเครืองพิมพ์เอกสาร
และอืน ๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมวันดูนกเวียงหนองหล่ม
ได้แก่    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ    ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์  ฯลฯ

โครงการมหกรรมวันดูนกเวียงหนองหล่ม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน ได้แก่    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ    ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก
ค่าของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพการปฏิบัติ
งานของ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง  เหมาบริการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ของที ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง ตีพิมพ์  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล
พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจัดซือโต๊ะประชุมเอนกประสงค์   จํานวน  25  ตัว  คุณลักษณะดัง
นี  เป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาวขาเหล็กชุบโครมเมียม
ขนาด กว้าง 45 x ยาว 180 x สูง 75 cm. โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจาก
เหล็กแป๊บ  ไม่น้อยกว่า 1.2 นิว เหล็กหนาไม่น้อยกว่า  1 มม. (เนือง
จากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึง
จัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือโต๊ะประชุมเอนกประสงคฺ์ จํานวน 45,000 บาท

เพือจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์  ขนาด 4 สายนอก 24 สายใน จํานวน  1
เครือง  (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาล
ตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 228  ข้อ 37

จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   (จัดซือตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 18,000 บาท

เพือจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครังละ
20 แผ่น จํานวน 1 เครือง  (จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

เพือจัดซือเครืองโทรศัพท์  จํานวน  10  เครือง คุณลักษณะดังนี  ใช้
งานได้ทังแบบตังโต๊ะ และแขวนติดผนัง- มีปุ่มตัดเสียงไมค์ (Mute)- มี
สวิตช์สามารถปรับค่า Flash Time ได้ 3 ตําแหน่ง  (เนืองจากมีความ
จําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตาม
ราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 329,300 บาท
งบลงทุน รวม 329,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตค่าเช่า
สัญญาณระบบงานทะเบียนราษฎร  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจัน
จว้า

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 250,000 บาท
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เพือจัดซือพัดลมไอนํา จํานวน 4 เครือง
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 225  ข้อ 37

จัดซือพัดลมไอนํา จํานวน 40,000 บาท

เพือจัดซือถังต้มนําไฟฟ้าดิจิตอล   จํานวน 2 ใบ
คุณลักษณะดังนี  -เป็นถังต้มนําไฟฟ้าระบบดิจิตอล  ขนาดความจุ 14
ลิตร  สามารถตังอุณหภูมิได้ระหว่าง 30-98 องศาเซลเซียส  มีระบบตัด
ไฟอัตโนมัติ  กําลังไฟ  3,000 วัตต์  แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์
ความถีกระแสไฟฟ้า 50 เฮิร์ช
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือถังต้มนําไฟฟ้าดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

เพือจัดซือคูเลอร์นําเย็นสแตนเลส ขนาด 30 ซม. ก๊อกจ่าย 2 หัวจํานวน
2 ใบ
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 225  ข้อ 37

จัดซือคูเลอร์นําเย็นสแตนเลส จํานวน 8,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือเครืองเสียงกลางแจ้ง   พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
1. ตู้ลําโพง  2  คู่
2. มิกเซอร์   1  ตัว
3. ไมค์ลอย พร้อมขาไมค์  4  ตัว
4. แอมป์ขยาย     1  ตัว
5.  สายไฟ  ยาว  200  เมตร  จํานวน  2  เส้น
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือเครืองเสียงกลางแจ้ง  พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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เพือจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร  จํานวน  1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
เป็นเครืองพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  สามารถ
พิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  32 MB
- มีช่องต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 ,  Letter ,  Legal และ  Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที
18 กุมภาพันธ์ 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 226  ข้อ 37

เพือจัดซือเครืองพิมพ์เอกสารเครืองพิมพ์ จํานวน 7,300 บาท

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค)  จํานวน 1 เครือง
เป็นเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB  สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ  Smart  Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า    1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  1  หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว้า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย  เป็นราคา
กลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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1. โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรีสากล ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี อ.
แม่จัน    จํานวน  10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรีสากล ให้
กับกลุ่มพัฒนาสตรี อ.แม่จัน  (ตามหนังสือคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอแม่จัน  ที พิเศษ/2558 ลงวันที  23 มิถุนายน 2558)
2. โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่งชาติ ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี
อ.แม่จัน  จํานวน  10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่งชาติ
ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี อ.แม่จัน  (ตามหนังสือคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอแม่จัน  ที พิเศษ/2558 ลงวันที  23 มิถุนายน 2558)
3. โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง ปี
2559      จํานวน  5,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโโครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรง
นําพระธาตุดอยตุง ปี 2559  ให้กับวัดพระธาตุดอยตุง  อ.แม่สาย
(ตามหนังสือวัดพระธาตุดอยตุง  ที จอ.ม. 022/2558 ลงวันที  11
พฤษภาคม 2558)
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  5,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับคณะกรรมการ
การกีฬาจังหวัดเชียงราย (ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนมาก  ที กก
5003.5.02/13191  ลงวันที 8 มิถุนายน 2558)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและ ช่วยเหลือราษฎรทีประสบ
ภัยในพืนทีบริการของกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  (ตามหนังสือทีว่าการ
อําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว 0519 ลงวันที  22 มิถุนายน 2558

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
ท้องถิน อ.แม่จัน  ให้กับปกครองอําเภอแม่จัน
(ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว 0519 ลงวันที  22
มิถุนายน 2558

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิน ประจําปี งบประมาณ   พ.ศ. 2558 โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลาง สําหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง  ให้กับ เทศบาลตําบลแม่คํา (ตามหนังสือ
สํานักงานเทศบาลตําบลแม่คํา ที ชร 52901/ ว 218 ลงวันที 7เมษายน
2558)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เพือเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ   ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และหรือสิง
ก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดทําแผนชุมชน   จัด
ประชุมประชาคม สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน   เพือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร    และสิงตีพิมพ์
ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนชุมชน จัดประชุม  ประชาคม สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน  เพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริตคอรัปชัน
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริตคอรัปชัน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
พิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการฯลฯ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
จันจว้า

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล

ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราช
อาณาจักร เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก   ฯลฯ  ให้กับ
พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร  เข้าเล่ม  เย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานเทศบาลสํานัก
ปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน   ให้กับพนักงานเทศบาลสํานัก ปลัด
เทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 846,720 บาท
งบบุคลากร รวม 846,720 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,225,240 บาท
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เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ   จํานวน 1 เครือง
เป็นเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB  สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ  Smart  Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า    1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  1  หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว้า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย    เป็นราคา
กลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ   จํานวน 1 เครือง จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
งบลงทุน รวม 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสภาประชาชนต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

โครงการสภาประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรังวัดสอบเขตทีดินและออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทีหลวง รังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์

โครงการรังวัดสอบเขตทีดินและออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วม
การอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยเทศบาลได้จัดส่ง
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ทีหน่วยงานราชการจัด
ขึน ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร
ได้แก่  ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 2
ตําบล 23 หมู่บ้าน และค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป
2.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  หรือประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ ของกองคลัง ตลอดจนแผ่นพับและสิงพิมพ์ต่าง ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 77,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 272,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของ
กองคลัง  และผู้ทีรับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,390 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง  ตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,118,890 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินทีจ่ายเพิมพร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,156,460 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,209,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,716,060 บาท
งบบุคลากร รวม 3,716,060 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 4,849,950 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้  2  บาน  (มอก.) จํานวน 2 ใบ ๆ ละ  7,500.-
บาท
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า  จึงจัดซือตามราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ.2557   ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือตู้ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 7,500.-บาท จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
งบลงทุน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์ แถบพิมพ์ เมาส์
คีย์บอร์ด ฯลฯ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษไข เครือง
เขียน หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว วารสาร
หนังสือระเบียบกฎหมาย แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจัด
ซือใบเสร็จรับเงิน สมุด ทะเบียนด้านการเงินการคลังทุกประเภท ตลอด
จนชําระค่าแบบพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถจักรยานยนต์,
คอมพิวเตอร์, เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ได้แก่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศ  ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ และการปรับปรุงระบบ  ให้มีความพร้อมที
จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ  (e-LAAS)

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือพัฒนาระบบงานแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสาระ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX  GIS) โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสารโฉนดทีดิน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตี
พิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ฯลฯ

โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน (ในวัน อปพร.)
ประจําปี พ.ศ. 2559

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

ค่าลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ   - ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาแรงงานในการการปฏิบัติงานของ สํานักปลัด
เทศบาล

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,120 บาท
งบดําเนินงาน รวม 591,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างสํานักปลัด
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,362,984 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 221,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,704,744 บาท
งบบุคลากร รวม 1,704,744 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,587,864 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่ ชุดผจญเพลิง  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เหยือกนํา  แก้วนํา
ถาด ไม้กวาด  ม๊อบถูพืน  ผ้าเช็ดมือ  ผ้าเช็ดเท้า เสือกันฝน  รองเท้าบูท
นํายาทําความสะอาดต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ ไฟฉาย  ถ่ายไฟฉาย
แบตเตอรีวิทยุสือสาร  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ซ่อมครืองคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครืองปรับอากาศ  ซ่อมเครืองพิมพ์
เอกสาร และอืน ๆ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตี
พิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี พ.ศ.
2559

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
2559 และป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตี
พิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจัน
จว้า ประจําปี พ.ศ. 2559

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตี
พิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด (จัดระเบียบสังคม) ศปส.
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี 2559

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  และ
แผ่นดินไหว ประจําปี พ.ศ. 2559  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  และแผ่นดินไหว ประจําปี พ.ศ.
2559

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดประจํา
หมู่บ้าน  จํานวน 18  หมู่บ้าน ๆ  ละ 10,000.-บาท  ให้กับคณะ
กรรมการประจําหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด    ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้กับศูนย์ปฏิบัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) ตามหนังสือ
อําเภอแม่จัน  ด่วนทีสุด  ที ชร 0818.3 (ศป.ปส.อ.) ว 0515  ลงวันที
19 มิถุนายน 2558     จํานวน  45,000.-บาท
2) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด    ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  2559 ให้กับศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย  (ศอ.ปส.จ.ชร)  ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงราย ที ชร 0018.4 (ศอ.ปส.จ.ชร) 14522  ลงวันที
22  มิถุนายน 2558  จํานวน  10,000.-บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท

เพือจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท  แต่ละ
ตัวประกอบด้วย
1. ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แข็งแรงทนทานมีนําหนักเบา
2. ฟันของหัวปรับทําให้ได้ม่านนําทีละเอียดและเป็นลําตรง
3. ได้มาตรฐาน NFPA 1964
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558)
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า 224  ข้อ 37

จัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
(จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558)
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า 224  ข้อ 37

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
งบลงทุน รวม 57,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้กับพนักงานจ้างกองการ
ศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,364 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ผู้อํานวย
การกองการศึกษา
2) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,396,644 บาท
งบบุคลากร รวม 1,396,644 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,619,304 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง  ถังดับเพลิง  หัวฉีดดับเพลิง อุปกรณ์
ดับเพลิงต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีสําหรับบรรจุถังดับเพลิง  ฯลฯ  ทีใช้ใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย  ภัยธรรมชาติ   ประจําปี  พ.ศ. 2559  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  ประจํา
ปี พ.ศ. 2559

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ   และสาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน พ.ศ.
2559  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน พ.ศ. 2559

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันปัญหามลพิษ
หมอกควันและไฟป่า ประจําปี พ.ศ. 2559   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
พิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกองการศึกษาที
ชํารุดเสียหาย     เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครืองโรเนียว เครืองถ่ายเอกสาร เครืองตัด
หญ้า เครืองปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เส้น ท่อพีวีซี   ท่อเหล็ก ข้อต่อเหล็ก ข้องอเหล็ก ข้อต่อพีวีซี ฯลฯ สนาม
กีฬาเทศบาล กองการศึกษา    เทศบาลตําบลจันจว้า  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําลจันจว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด      สันหลวงใหม่ ร.ร.
ท.1 และร.ร.ท.2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน  กองการ
ศึกษาสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า แห่งละ 1 ฉบับ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 88,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 138,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
ของกองการศึกษาทีชํารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครืองโรเนียว เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองตัดหญ้า เครืองปรับอากาศ โต๊ะ      เก้าอี กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ในการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม
สัมมนา  ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป กองการศึกษา พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรกอง    การ
ศึกษาทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง  ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป กองการศึกษา พนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากรกอง    การศึกษาทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างสูบส้วม
ซ่อมแซมอาคาร ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือ ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,660 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,192,660 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
(ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว1191  ลงวันที  12  มิถุนายน
2558   เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 137,990 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซือ ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานครูเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน  ของ
พนักงานครูเทศบาล  (ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว1191
ลงวันที  12  มิถุนายน  2558   เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 359,990 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,282,493 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่ และกองการ
ศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  โรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง    โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่ และกองการศึกษา
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่ และกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,648,148 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง    และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 478,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 268,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันหลวงใหม่

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,703,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,194,948 บาท
งบบุคลากร รวม 10,194,948 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,284,041 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร       ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ          ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร     ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร    ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร      ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ           ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ       ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเดิน
ทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร     ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผย
แพร่ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย - ประถม
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร      ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ           ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการกิจกรรมวันครู จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่ารถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 4 แห่ง  ได้แก่
     1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า
     1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่
     1.3  โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
     1.4  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ
2) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,746,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,585,236 บาท



วันทีพิมพ์ : 8/9/2558  10:35:23 หน้า : 20/49

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่  รวม 2 โรงเรียน
โรงเรียนละ 20,000.-บาท   เป็นเงิน 40,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric
Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ รวม 2 โรงเรียน  โรงเรียนละ
9,600.-บาทต่อปี  เป็นเงิน 19,200.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless
Fidelity :WiFi โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2
บ้านใหม่ รวม 2 โรงเรียน  โรงเรียนละ 7,200.-บาทต่อปี  เป็นเงิน
14,400.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
รวม 2 โรงเรียน  โรงเรียนละ 100,000.-บาท   เป็นเงิน 200,000.-
บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล  1  ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2
บ้านใหม่ รวม 2 โรงเรียน   โรงเรียนละ 50,000.-บาท  เป็นเงิน
100,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 10 คน และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
จํานวน 13 คน (กรมอุดหนุนคนละ 3,000 บาท)  เป็นเงิน 69,000.-
บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)  ดังนี
1. ประเภทโรงเรียนทีจะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียน
ละประมาณ 750,000.-บาท  ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่  รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 750,000 บาท)
เป็นเงิน 1,500,000.-บาท
2. ประเภทโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละประมาณ 250,000.-
บาท ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่  รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 250,000 บาท)  เป็นเงิน 500,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี
1. ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  , โรงเรียนเทศบาล
2 บ้านใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลจันจว้า
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่   รวม 4 แห่ง ๆ  ละ 50,000.-
บาท เป็นเงิน 200,000.-บาท
2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1 แห่ง ๆ ละ 50,000.-
บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 2
คน  ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จันจว้า  รวม 3 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน  ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่ รวม 4 คน ๆ ละ 2,000.-บาท  เป็นเงิน
14,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ดังนี
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 15,000.-บาท
เป็นเงิน 30,000.-บาท
2. ครูแกนนําของโรงเรียนเทศบาล 1  ต้นยาง  และโรงเรียนเทศบาล 2
บ้านใหม่ รวม 2  แห่ง ๆ ละ 3,000.-บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน)

จํานวน 3,095,600 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการจัดการแข่งขัน     กีฬาสีสายสัมพันธ์ ศพด.ทต.จัน
จว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัดการ
แข่งขัน     กีฬาสีสายสัมพันธ์ ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.
ร.ท.1 และร.ร.ท.2

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่าหนังสือเรียน , ค่า
เครืองอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครืองแบบเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน    ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง                 จํานวน
696,180.-บาท

- เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่าหนังสือเรียน , ค่า
เครืองอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครืองแบบเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
จํานวน  923,296.-บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน)

จํานวน 1,619,476 บาท

- เพือเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล 2
บ้านใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

จํานวน 97,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2
บ้านใหม่  , โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่    อัตราวันละ 20
บาท

(ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149  ลงวันที  5  มิถุนายน
2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 2,489,600 บาท

เป็นเงิน 6,000.-บาท
3. เจ้าหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งละ 1 คน ๆ ละ
3,000.-บาท    เป็นเงิน 3,000.-บาท
4. สถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่  จํานวน 2 แห่ง ๆ ละประมาณ  100,000.-บาท
เป็นเงิน 200,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่  จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
เป็นเงิน 100,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  จํานวน
1 แห่ง ๆ ละ 50,000.-บาท  เป็นเงิน 50,000.-บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการสือสัมพันธ์สถานศึกษาและผู้ปกครอง ศพด.ทต.จัน
จว้า และศพด.วัดสันหลวงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการสือ
สัมพันธ์สถานศึกษาและผู้ปกครอง ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวง
ใหม่

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการสวนพฤกษาน่ารู้ ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการสวน
พฤกษาน่ารู้ ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวงใหม่

จํานวน 1,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการจัดการแข่งขัน     กีฬาสีสายสัมพันธ์ ศพด.ทต.จัน
จว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการ
สงเคราะห์ปัจจัยพืนฐานเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ศพด.ทต.จัน
จว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการเยียมบ้านนักเรียน ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.
ร.ท.1 และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเยียม
บ้านนักเรียน ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.
ท.2

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการปัจฉิมนิเทศ ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด.วัดสันหลวง
ใหม่, ร.ร.ท.1, และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการปัจฉิม
นิเทศ ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด.วัดสันหลวงใหม่, ร.ร.ท.1, และร.ร.ท.2

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการของ ศพด.
ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัดส่งนัก
เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการของ ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวง
ใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ ศพด.ทต.จันจว้า,
ศพด.วัดสันหลวงใหม่, ร.ร.ท.1, และร.ร.ท.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด.วัดสันหลวงใหม่, ร.ร.
ท.1, และร.ร.ท.2

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.
ท.2 ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศพด.ทต.จันจว้า และ
ศพด.วัดสันหลวงใหม่

จํานวน 30,000 บาท
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เพือจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
16,000 BTU จํานวน 4 เครือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายละเอียด
ปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 4 เครือง จํานวน 88,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    โรงเรียนทศบาล 1  ต้น
ยาง  และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    โรงเรียนทศบาล 1  ต้น
ยาง  และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    โรงเรียนทศบาล 1
ต้นยาง  และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เส้น ท่อพีวีซี   ท่อเหล็ก ข้อต่อเหล็ก ข้องอเหล็ก ข้อต่อพีวีซี ฯลฯ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
จํานวน 7 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง ในอัตราคนละ
7.37 บาท ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านกิวพร้าว
2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86
3) โรงเรียนบ้านแม่คําฝังหมิน
4) โรงเรียนบ้านป่าบงหล้าราษฎร์วิทยา
5) โรงเรียนบ้านห้วยนํารากไตรราษฎร์บํารุง
6) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านใหม่
7) โรงเรียนเทศบาล 2 ต้นยาง
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า
9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสันหลวงใหม่

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,932,267 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าเช็ดมือ นํายาล้างห้องนํา
นํายาดันฝุ่น    นํายาฆ่าเชือโรค ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาล้างจาน ฯลฯ
ศพด. และกองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่นนําดืมของ โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,077,267 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาตามโครงการอาเซียนศึกษาศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการอาเซียน
ศึกษาศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวงใหม่

จํานวน 1,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ(โรงเรียนละ 200,000 บาท) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า  202  ข้อ  43

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(โรงเรียนละ 200,000 บาท)

จํานวน 400,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ของ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า  182  ข้อ  26

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 12,600 บาท

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 412,600 บาท
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1)เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในอัตรา คน
ละ 20 บาท  ต่อวัน จํานวน 5 แห่ง   รวมทังสิน  417  คน     จํานวน
1,668,000.-บาท
2) เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียน ในเขตพืนทีตามโครงการ
กิจกรรมเลือกทํา   จํานวน  638,000.-บาท  ได้แก่
-โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ร.ร.จันจว้าวิทยาคม)       จํานวน
15,000.-บาท
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) (ร.ร.จันจว้าวิทยาคม)
จํานวน  20,000.-บาท
-โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการ (ร.ร.จันจว้าวิทยาคม)     จํานวน
15,000.-บาท
-โครงการพัฒนาสือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86) จํานวน  80,000.-บาท
-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน (ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86)
จํานวน  15,000.-บาท
-โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการแข่งขันด้านกีฬานักเรียน (ร.ร.ไทย
รัฐวิทยา 86)   จํานวน  40,000.-บาท
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ร.ร.บ้านกิว
พร้าว)   จํานวน  19,000.-บาท
-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ร.ร.บ้านกิวพร้าว)
จํานวน  39,000.-บาท
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ICT (ร.ร.บ้านกิวพร้าว)   จํานวน
15,000.-บาท
-โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน (ร.ร.บ้านกิว
พร้าว)   จํานวน  71,000.-บาท
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ร.ร.บ้านป่าบง)   จํานวน  50,000.-
บาท
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ร.ร.บ้านป่าบง)   จํานวน
48,000.-บาท
-โครงการพัฒนาการใช้ Tablet เพือจัดการเรียนการสอน (ร.ร.บ้านป่า
บงหล้าราษฎร์วิทยา)  จํานวน  15,000.-บาท
-โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ร.ร.บ้านแม่คําฝังหมิน)
จํานวน  30,000.-บาท
-โครงการจัดซือหนังสือสําหรับห้องสมุดโรงเรียน  (ร.ร.บ้านแม่คําฝัง
หมิน)   จํานวน  30,000.-บาท
-โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ร.ร.บ้านแม่
คําฝังหมิน)  จํานวน  15,000.-บาท
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  (ร.ร.บ้านแม่คําฝัง
หมิน)  จํานวน    16,000.-บาท
-โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน(ร.ร.บ้านห้วยนํารากไตรราษฎร์
บํารุง)  จํานวน  15,000.-บาท
-โครงการพัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน(ร.ร.บ้านห้วยนํารากไตรราษฎร์
บํารุง)  จํานวน  80,000.-บาท
-โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ร.ร.บ้านห้วยนํารากไตรราษฎร์บํารุง)
จํานวน  10,000.-บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,306,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,306,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,306,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 8/9/2558  10:35:24 หน้า : 26/49

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป ในการ
ดําเนินกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลจัน
จว้า,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ /ค่าระวางบรรทุกสิงของ
ต่าง ๆ ฯลฯ ,ค่าจ้างเหมารถเพือนําคณะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล ร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในภารกิจ/ กิจกรรมของกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลจันจว้า
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือโฆษณาและเผยแพร่  เช่นสือรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก,โรคเอดส์,โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียม
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์นํา ดิน อากาศ
ฯลฯ  ในภารกิจ/กิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลจันจว้า

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ พนักงานเทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 548,162 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 616,728 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม ระดับ 8
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับ 8

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,137,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,936,698 บาท
งบบุคลากร รวม 1,936,698 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,693,860 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด  (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติ
งานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ)   ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 226 ข้อ 37. 2558)

จัดซือถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 1 เครือง  (เนือง
จากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า  จึง
จัดซือตามราคาตลาด  และไม่ ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของ
สํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 226 ข้อ 37

จัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

พือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 4เครือง (เนืองจากมีความจํา
เป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า  จึงจัดซือตาม
ราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
หน้า 226 ข้อ 37

จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 8,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
ตู้ (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบล
จันจว้า  จึงจัดซือตามราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558)  ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) หน้า 227 ข้อ 37

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,000 บาท
งบลงทุน รวม 209,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า , หลอด
ไฟ , สายไฟฟ้า , ปลักไฟ, ไฟฉาย, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ทีใช้ในกิจการ
ของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,162 บาท
ค่าวัสดุ รวม 8,162 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของกอง
สาธารณสุขฯ ทีชํารุดเสียหาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ , เครือง
ปรินเตอร์ , เครืองปรับอากาศ, เครืองพ่นหมอกควัน, เครืองถ่าย
เอกสาร   ,  เครืองโรเนียว  ,  เครืองวัดความดัน  ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา  หรือศึกษาอบรม
ของพนักงานและลูกจ้าง  โดยเทศบาลได้จัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา  ตามโครงการต่าง ๆ  ทีหน่วยงานหรือหน่วยราชการจัดขึน

ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัด

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 516,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 516,360 บาท
งบบุคลากร รวม 516,360 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 586,110 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างสถานทีพักขยะอันตรายบริเวณบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลจันจว้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6
เมตร สูง 3 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลจันจว้า)
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 245  ข้อ  13

โครงการก่อสร้างสถานทีพักขยะอันตรายบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)
จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 4,300 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ
15 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10
ภาพต่อนาที
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร    ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า  227
ข้อ 37

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง รายละเอียดคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า4GB
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ
Bluetooth
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า  227
ข้อ 37

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,630 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,630 บาท
งบดําเนินงาน รวม 254,630 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

1)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
2)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,728 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 206,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 631,128 บาท
งบบุคลากร รวม 631,128 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,295,758 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้กับ พนักงาน
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,150 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 69,750 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้กับพนักงานจ้างกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,728 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,528 บาท
งบบุคลากร รวม 624,528 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 1,398,528 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพืนทีทางเกษตร เส้นทางไปบ้านหนอง
ครก - บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตําบลจันจว้าใต้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 410,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ทีใช้ในเทศบาลตําบลจันจว้า  เช่น
ปลักไฟ  หลอดไฟ สายไฟ  ปลักพ่วง  ถ่ายไฟฉาย ถ่ายวิทยุ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ    ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าธรรมเนียม
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีต
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานหรือ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึง ซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงบํารุงรักษา  ด้านงานทางสะพาน ท่อลอดเหลียม ท่อระบายนํา
เหมือง  ฝาย  อาคารหรือสิงก่อสร้างอืน ๆ  ฯลฯ หรือดําเนินการเกียวกับ
การติดตัง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพือเป็นการซ่อมแซมบํารุงปรับปรุง
รักษาเกียวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา โทรศัพท์ หรืองานติดตัง
เกียวกับสัญญาณการสือสาร ฯลฯ  รวมถึงงานด้านอืนๆ อันเป็น
สาธารณะประโยชน์  ซึงเป็นภารกิจหรือกิจกรรมที    กองช่างได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นชุดเครืองแต่งกาย อุปกรณ์อืน ๆ สําหรับพนักงานและ
ลูกจ้างชัวคราวของกองช่างเช่น รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือเครืองมือการเกษตร  พันธุ์ไม้  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง
ต้นไม้  หญ้า  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  นํายาล้างห้องนํา  ไม้กวาด
แปรง  วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสํารวจและจัดทําแหล่งท่องเทียว
เวียงหนองหล่ม โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการสํารวจและจัดทําแหล่งท่องเทียวเวียงหนองหล่ม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ
ได้แก่ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่า
ใช้จ่ายเอนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ

โครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าธรรมเนียม
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีต ฯลฯ
ไปตรวจสอบ
2. ค่าจ้างเหมาแรงงาน
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานทัวไป  เกียวกับการ เพือเป็นการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์งานโครงการ กิจกรรมของกองช่างและให้ความ
รู้ให้กับประชาชน
3. ค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานทัวไปในการปฏิบัติงานทีอยู่ในภารกิจความ
รับผิดชอบของกองช่าง เช่น งานเกียวกับสวนสาธารณะ, งานเครืองจักร
ล, งานศูนย์ซ่อมบํารุง ฯลฯ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตําบล
จันจว้า
4. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย เพือปฏิบัติหน้าที
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ(หนองมโนราห์)เทศบาลตําบลจันจว้า

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 644,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 694,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 774,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองแต่งกาย อุปกรณ์อืนๆ สําหรับพนักงาน
ประจํารถขยะ        เช่น  ชุดเก็บขยะ ผ้าปิดปาก –จมูก, รองเท้าบูท, เสือ
กันฝน, ถุงมือยาง,ผ้ากันเปือนฯลฯ ทีใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้
หญ้า ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ได้แก่  สารเคมี
ทําลายลูกนํายุงลาย และทําลายแมลงวันบริเวณทีทิงขยะ  เช่น  ทรายเท
มีฟอส ,นํายาเคมีสําหรับใช้กับเครืองพ่นหมอกควัน, ยาและเวชภัณฑ์ ,
วัสดุการแพทย์ , ยาและเวชภัณฑ์ทีใช้ในการนวดแผนไทย ฯลฯ  ทีใช้
ในกิจการของกองสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับเครืองพ่นหมอกควัน
เพือใช้  ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ,หิน, ดิน, ทราย, ก๊อก
นํา, ท่อนํา, ฝักบัว, เทปพันเกลียว, นํายาประสานท่อ, ปูนซีเมนต์, สาย
ยาง ฯลฯ เพือใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ปรับปรุง
บ่อบําบัดนําเสีย ปรับปรุงบ่อขยะ ปรับปรุงอาคารสํานักงานกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม อาคารศูนย์ออกกําลังกาย  ทีใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ  , ถ้วย,  จาน,
ชาม,  ช้อน,  ช้อนส้อม,  แก้วนํา, กระดาษชําระ,  เหยือกนํา,  ไม้
กวาด,  นํายาล้างจาน,   ผ้าเช็ดมือ  ,กระติกนํา  ,  ผงซักฟอก, ฯลฯ  ที
ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน พ่นยาป้องกันโรคไข้หวัดนก,ค่าจ้าง
เหมาแรงงานพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  ทีอยู่ใน
ภารกิจ / กิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตําบลจันจว้า

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,283,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,523,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,523,640 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,093,640 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และจันจว้าใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และจัน
จว้าใต้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่าซือ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

โครงการตลาดสดน่าซือ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพืนทีชุ่มนําโลก
ได้แก่ ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันพืนทีชุ่มนําโลก จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซือชุดทดสอบ
สารปนเปือนในอาหาร ฯลฯ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 975,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



วันทีพิมพ์ : 8/9/2558  10:35:25 หน้า : 34/49

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ

โครงการสร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
พิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่
ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
จันจว้า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ฯลฯ

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร
ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ ได้แก่ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0-
6 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าจัดซืออาหารเสริม เช่น นมกล่อง นมผง
ดัดแปลง ไข่ไก่ ฯลฯ สําหรับเด็กทีมีนําหนักตํากว่าเกณฑ์

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภฃนาการในเด็ก 0-6 ปี จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตี
พิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตามกอง
การศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,364 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 552,804 บาท
งบบุคลากร รวม 552,804 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 617,804 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และจันจว้าใต้
รวม  2 ตําบล  ตําบล  ละ 10,000.-บาท
    รวม 20,000.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และจันจว้าใต้
รวม  23  หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000.-บาท
    รวม  115,000.-บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในพืนทีเขตชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 15,000 บาท  (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1501 ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2558)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 345,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนําในการป้องกันปัญหา
หมอกควัน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการอบรมแกนนําในการป้องกันปัญหาหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุขโปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบ
การ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ

โครงการสาธารณสุขโปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา อปท. โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึก
สอน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง
ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ           ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ

โครงการจัดแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครังที 35 จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่บ้านใหม่(บ้านใหม่คัพ)
บ้านป่าบงหลวง   (ป่าบงหลวงคัพ) บ้านต้นยาง(ต้นยางคัพ) บ้านสัน
หลวง(สันหลวงคัพ) บ้านกิวพร้าว       (กิวพร้าวคัพ) และบ้านป่าสัก
หลวง(ป่าสักหลวงคัพ) โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทน    กรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ    ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจันจว้า จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 625,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สําหรับสนามหญ้าและต้นไม้
สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สําหรับสนามหญ้าและต้นไม้
สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง  ตามภารกิจ การศึกษาทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการวันพ่อแห่งชาติ   จํานวน 20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดซุ้ม ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ฯลฯ
2.โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา
จํานวน  35,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
3.โครงการวันแม่แห่งชาติ   จํานวน  20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดซุ้ม ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
4.โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวัน
วิสาขบูชา  จํานวน  15,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา     บริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 530,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ

โครงการปันจักรยานด้วยใจเทียวไปด้วยกันเพืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,740 บาท
งบดําเนินงาน รวม 859,740 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              ให้กับพนักงานจ้างกอง
ช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 513,456 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
2)  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,822,936 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,936 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,772,776 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตําบลจันจว้า จํานวน 5
โครงการ ดังนี
1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน          จํานวน  60,000.-
บาท
2.โครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคม "คนยอง"   จํานวน  20,000.-บาท
3.โครงการอบรมให้ความรู้แก่สภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลจันจว้า
จํานวน  40,000.-บาท
4.โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตําบลจันจว้าและตําบลจันจว้าใต้
จํานวน  80,000.-บาท
5.โครงการจัดทําหนังสือประวัติพระธาตุในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า
จํานวน  10,000.-บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
ฯลฯ

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง
ฯลฯ

โครงการมรดกภูมิปัญญา "ผญ๋าคนจันจว้า" จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอะไหล่ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
การสํารวจต่าง ๆ

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษปรินท์รูป แผ่นป้ายหรือแผ่นติด
ประกาศกระดาษโปสเตอร์  พู่กัน สี  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืน
ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลงและหล่อลืน ของยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
งานช่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานช่าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว/
แบบแปลน เย็บหนังสือ  เข้ารูปเล่ม หรือปกหนังสือรูปเล่มซึงกองช่างได้
จัดทําขึน ค่ารับวารสารท้องถิน  เอกสารหรือหนังสือเกียวกับข้อระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือพิมพ์รายวัน สิงพิมพ์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
หรือสิงพิมพ์อืน ๆ  ฯลฯ  เพือเป็นการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์
งานโครงการ กิจกรรมของกองช่างหรือข้อมูลสาระความรู้ให้กับ
ประชาชน
2. ค่าธรรมเนียม
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีต ฯลฯ
ไปตรวจสอบ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 79,740 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
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เพือจัดซือเครืองสแกนเนอร์  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,100 บาท ราย
ละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A4
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า
ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า 227 ข้อ 37

จัดซือเครืองสแกนเนอร์  จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านแท่นเจาะ ขนาด 25 มม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
30,000.- บาท (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการใน
เทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า  225 ข้อ 37

จัดซือสว่านแท่นเจาะ ขนาด 25 มม. จํานวน 1 ตัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นชุดเชือมพร้อมถังแก๊สและถังอ๊อกซิเจน
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000.- บาท (เนืองจากมีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและ
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ.
2558
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า  226 ข้อ 37

จัดซือรถเข็นชุดเชือมพร้อมถังแก๊สและถังอ๊อกซิเจน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น  แบบตังพืน พร้อมถัง
บรรจุนํา 1 ใบ  จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท (เนืองจากมีความจํา
เป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตาม
ราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558    ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ชักฟิวส์แรงสูง ขนาด 8 ฟุต x 3 ท่อน จํานวน
1 อัน ๆ ละ 30,000.- บาท (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติ
งานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 226  ข้อ 37

จัดซือไม้ชักฟิวส์แรงสูง จํานวน 1 อัน จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก มอก. สองบาน  จํานวน  2 ใบ ๆ ละ
6,000.- บาท (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการใน
เทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558   ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 227  ข้อ 37

จัดซือตู้เหล็ก มอก. 2 บาน  จํานวน  2 ตู้ จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,100 บาท
งบลงทุน รวม 90,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,040 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ในงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,040 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,005,250 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 634,008 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง  ๆ  ให้กับพนักงานเทศบาล ได้แก่ เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินปรับเพิมคุณวุฒิให้
กับพนักงานเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 454,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,142,688 บาท
งบบุคลากร รวม 1,142,688 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 9,967,938 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลจันจว้า โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯ
ลฯ

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครงสร้างพืน
ฐานและระบบสาธารณูปโภค เทศบาลตําบลจจันจว้า โดยมีค่าใช้จ่าย
เพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ

โครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครงสร้างพืนฐาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าธรรมเนียม
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีต ฯลฯ
ไปตรวจสอบ
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานหรือ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึง ซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงบํารุงรักษา  ด้านงานทางสะพาน ท่อลอดเหลียม ท่อระบายนํา
เหมือง  ฝาย  อาคารหรือสิงก่อสร้างอืน ๆ  ฯลฯ หรือดําเนินการเกียวกับ
การติดตัง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพือเป็นการซ่อมแซมบํารุงปรับปรุง
รักษาเกียวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา โทรศัพท์ หรืองานติดตัง
เกียวกับสัญญาณการสือสาร ฯลฯ  รวมถึงงานด้านอืนๆ อันเป็น
สาธารณะประโยชน์  ซึงเป็นภารกิจหรือกิจกรรมที    กองช่างได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินการ
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (เครืองจักร)
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการอืนทีเกียว
กับการจ้างเหมารถตักตีนตะขาบ, รถบรรทุกหรือเครืองจักรกลอืน ๆ
เกียวกับการก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาหรือขุดลอกตกแต่งหรือ
ดําเนินการใด ๆ ก็ตามอันเกียวกับการแก้ไขปัญหา  อันเนืองจากสภาพ
ของบ่อ,แม่นํา,ห้วย,หนอง,คลอง,บึง,อ่างเก็บนํา,ลําเหมืองสาธารณะ  ที
มีสภาพตืนเขินไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ  ตลอดจนถึงถนน,
สะพาน, ท่อลอดเหลียม,ตลอดจนสิงก่อสร้างอืนๆซึงไม่สามารถใช้แรง
งานคนหรือการดําเนินการได้แต่อย่างใด
4. ค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานทัวไปในการปฏิบัติงานทีอยู่ในภารกิจความ
รับผิดชอบของกองช่าง เช่น งานเกียวกับสวนสาธารณะ, งานเครืองจักร
กล, งานศูนย์ซ่อมบํารุง ฯลฯ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล
ตําบลจันจว้า

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 562,210 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,142,210 บาท
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เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านทรายมูล
หมู่ที 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 131 ข้อ 49

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านทรายมูล หมู่ที 2 ตําบลจันจว้า จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 1-หนองหมู่บ้าน
ป่าถ่อน บ้านป่าถ่อน  หมู่ที  11  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 130  ข้อ 42

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านป่าถ่อน  หมู่ที  11 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 200,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างคันดินแนวลํานําคําตลอดสายใน
หมู่บ้าน บ้านแม่คํานําลัด หมู่ที 3 ตําบลจันจว้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 146  ข้อ 116

โครงการก่อสร้างคันดินแนวลํานําคําตลอดสายในหมู่บ้าน บ้านแม่คํานํา
ลัด หมู่ที 3 ตําบลจันจว้า

จํานวน 300,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) กรณีทีดัชนี
ราคาซึงจัดทําโดย กระทรวงพาณิชย์ มีการเปลียนแปลงสูงขึนจากเดิม

ค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,770,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างทีมี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่
สินเปลือง หมดไปหรือเปลีนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,790,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ของเทศบาล
ตําบลจันจว้า  เช่น  ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  แบตเตอรีรถยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย และอืน ๆทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลจันจว้า

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท

เพือเป็นใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษา
ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและดูแลของกองช่าง
และของสํานักงานเทศบาล ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรินท์  เครืองพล็อต  โต๊ะ  เก้าอี กล้องถ่ายรูป
ยานพาหนะ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
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เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ซอย 5 บ้านดง หมู่ 6 ตําบลจันจว้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว
130.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 172 ข้อ 59

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ 6 ตําบล
จันจว้า

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ซอยประปาถึงบ้านนางบัวผา เอกศูนย์ บ้านห้วยนําราก หมู่ที 4 ตําบล
จันจว้า  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 164  ข้อ 39

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนําราก หมู่ที
4 ตําบลจันจว้า

จํานวน 400,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
บ้านนายชูสิน ซาวลีแสน  ถึง บ้านนางอําไพ สุขสิงห์ครี บ้านสันนา
หนองบัว  หมู่ที  10  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา
0.04 เมตร คิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 140 ข้อ 90

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันนาหนองบัว  หมู่ที
10  ตําบลจันจว้า

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลําเหมืองบง จาก
ซอย 6 ถึงซอย 2 บ้านหนองครก หมู่ที 6 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร สูงเฉลีย 1.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 126  ข้อ 25

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลําเหมืองบง บ้านหนองครก หมู่ที 6
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณทีนา นาย
จันแก้ว ชุ่มมงคล – ปางควาย บ้านต้นยาง  หมู่ที  7  ตําบลจันจว้า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)หน้า 136 ข้อ 71

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นยาง  หมู่ที  7  ตําบลจันจว้า จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ทางเชือม บ้านธิ-ป่า
กุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที 8 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 380
ตารางเมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 127  ข้อ 29

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเชือม บ้านธิ-ป่ากุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที 8
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างกําแพง
กันดินและราวกันตก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 132 เมตร สูง 2.60
เมตร บริเวณบ้านนายสมโภชน์  ขยัน  บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 1, 2 ตําบล
จันจว้าใต้  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 153
ข้อ 150

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างกําแพงกันดินและราวกันตก บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1 , 2  ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 800,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ประจําหมู่
บ้านบริเวณทีสาธารณะ บ้านห้วยนําราก หมู่ที 9 ตําบลจันจว้า ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 208  ข้อ 74

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ประจําหมู่บ้านบริเวณทีสาธารณะ
บ้านห้วยนําราก หมู่ที 9 ตําบลจันจว้า

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน
บ้านป่าบงหลวง หมู่ที 3 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
-2561)หน้า 195 ข้อ 12

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน บ้านป่าบงหลวง หมู่ที
3 ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 400,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิงพัง บริเวณ
บ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ที 9 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร สูง 8.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 48  ข้อ 39

โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิงพัง บริเวณบ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ที
9 ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมปรับพืนที จาก
บ้านนางบัวผัน แก้วรากมุข ถึง บ้านนายประเสริฐ ราวิชัย บ้านห้วยนํา
ราก หมู่ที  5  ระยะทาง 220.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 208 ข้อ 72

โครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมปรับพืนที  บ้านห้วยนําราก หมู่ที  5
ตําบลจันจว้า

จํานวน 400,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
จํานวน 4 จุด
จุดที 1 วางท่อระบายนํา คสล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ยาว 11.00 เมตร บริเวณซอย 8
จุดที 2 วางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ความยาว 25.00 เมตร บริเวณ ซอย 8
จุดที 3 ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.  (แบบไม่มีฝาปิด) ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร บริเวณ ซอย
8
จุดที 4  ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.  (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร บริเวณ ซอย 7
บ้านใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 164 ข้อ 36

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านใหม่ หมู่ที 1
ตําบลจันจว้า

จํานวน 300,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือ
สิงก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือดําเนินการตามโครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจินดานันท์
จันทร ถึง หนองเขียว
ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร
ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร บ้านกิวพร้าว หมู่ที 4
ตําบลจันจว้าใต้
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 124 ข้อ 16

โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกิวพร้าว หมู่ที 4 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 400,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายพิ
เชษฐ์ พิมพ์วงทอง บ้านหนองร่อง หมู่ที 8 ตําบลจันจว้า ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 173  ข้อ 62

โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. บ้านหนองร่อง หมู่ที 8 ตําบลจันจว้า จํานวน 200,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการเรียงหินป้องกันตลิงตลอดแนวแม่นําคํา
ตังแต่สวนยางพารา อาจารย์บุญชู จริยา -  บ้านหัวฝาย หมู่ที 11 ตําบล
จันจว้า ขนาดกว้าง 10.00เมตรยาว 20.00 เมตร สูง 6.30 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 45 ข้อ 25

โครงการเรียงหินป้องกันตลิงตลอดแนวแม่นําคํา บ้านหัวฝาย หมู่ที 11
ตําบลจันจว้า

จํานวน 200,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบผลิตนําประปาในหมู่บ้าน
บ้านหนองปึง หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้ โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ค่าเฉลีย ความลึก ตังแต่ 43 -100 เมตร พร้อม
เครืองสูบนํา
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 177 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงระบบผลิตนําประปาในหมู่บ้าน บ้านหนองปึง หมู่ที 5
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการติดตังท่อจ่ายนําประปาหนองเขียว (บ้าน
ป่าบงหลวง) เชือมบ้านสันทางหลวง หมู่ที 12 ตําบลจันจว้าใต้ ระยะทาง
2,800 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 182  ข้อ 24

โครงการติดตังท่อจ่ายนําประปาหนองเขียว (บ้านป่าบงหลวง) เชือมบ้าน
สันทางหลวง หมู่ที 12 ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการซ่อมแซมคันดินเรียงหินบริเวณแม่นําคํา
บ้านม่วงหมูสี หมู่ที 7 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว
20.00 เมตร  สูง 5.30 เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
-2561)หน้า 55 ข้อ 68

โครงการซ่อมแซมคันดินเรียงหินบริเวณแม่นําคํา บ้านม่วงหมูสี หมู่ที 7
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 200,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแล  ใส่ปุ๋ย
ถางหญ้า ต้นไม้ และบริการอืน ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร  ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
ค่าปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 57,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเลียงสัตว์ โค กระบือ
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการอบรมการเลียงสัตว์ โค กระบือ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสิรมการปลูกผักสวนครัวตามวิถี
ไทย   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการส่งเสิรมการปลูกผักสวนครัวตามวิถีไทย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์
ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทําการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์   โดยมีค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง  โดยมีค่าใช้
จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 147,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและจําเป็นทีไม่สามารถคาดการ
ได้ล่วงหน้าและงานด้านอืน ๆ  ตาม อํานาจหน้าที

สํารองจ่าย จํานวน 1,269,999 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     ในเขตเทศบาลตําบล
จันจว้า  ฯลฯ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 720,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเฉพาะการให้แก่กิจการประปาเทศบาลตําบล
จันจว้า

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,530,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5  ของค่า
จ้าง ทีเทศบาลได้จ่ายให้พนักงานจ้างแต่ละคน  ตามหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที  22
มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 551,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงิน  ก.ส.ท.  โดยกู้เพือซือรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย  จํานวน  2 คัน   ตามสัญญากู้เงินเลขที  340 /340 /2550
ลว. 25  มิ.ย.  2550  เป็นการจ่ายงวดที  9  , กู้เพือซือรถขุดตีนตะขาบ
และรถยกกระเช้าไฟฟ้า  ตามสัญญากู้เงินเลขที  723/46/2553  ลว. 8
มิ.ย. 2553  เป็นการจ่ายงวดที  6     และเพือก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาล  ตามสัญญากู้เงินเลขที  1280/96/2556  ลว. 16  กรกฎาคม
2556 เป็นการ จ่ายงวดที 1

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,460,600 บาท
งบกลาง รวม 6,980,599 บาท
งบกลาง รวม 6,980,599 บาท
งบกลาง รวม 6,980,599 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม  โครงการอบรมการประมงพืนบ้านโดยมีค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการอบรมการประมงพืนบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ   โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครูของข้าราชการ ครู
ถ่ายโอน (ชคบ.)   ตาม หนังสือ ที มท  0809.4/ ว 1592  ลงวันที 18
มิถุนายน  2555  สถ.จัดสรรให้ในส่วน อปท. 5% ข้าราชการ ครู 3%
และอปท.สมทบเพิมอีก 4% ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.5/ว
1202  ลงวันที 15 มิถุนายน 2558

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลทีเกษียณอายุราการ

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณการรายได้ใน
อัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจําปี งบประมาณทัวไป   (ไม่รวมราย
ได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินอุดหนุน)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ) แก่ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างชัวคราว   เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี  2559

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    จํานวน  90,000.-บาท
เพือเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับ
สันนิบาตฯ   โดยคิดคํานวณอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหก
ของรายรับจริงประจําปี  2557     (ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภทเงินกู้
และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) จะเบิกจ่ายเมือได้มีการแก้ไขระเบียบ
กฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
2.ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจร  จํานวน  5,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจรโดยคํานวณตังจ่ายจาก
ค่าปรับจราจร
3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน  จํานวน  350,000.-
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถินให้แก่
ประชาชนใน เขตเทศบาล ฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที 10 พ.ย. 2552 และ
หนังสือที  มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที 26 ก.ค. 2554
4. เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  10,000.-
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน  2
ตําบล กองทุนละ  5,000.-บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที  มท   0891.4/ว 2502  ลงวันที 20 ส.ค  2553

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 455,000 บาท


