
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 111,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,357,508 บาท
งบบุคลากร รวม 9,091,108 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้กับนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า  และรองนายก
เทศมนตรีตําบลจันจว้า 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ให้กับนายกเทศมนตรีตําบล
จันจว้า  และรองนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ให้กับนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า  และ
รองนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก / ทีปรึกษานายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,019,108 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,082,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานเทศบาล   (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป  หัว
หน้าฝ่ายปกครอง  และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ปลัด
เทศบาล  และหัวหน้าสํานักปลัด    (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 429,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างสํานัก
ปลัด   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 931,308 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 4,114,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 555,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  จํานวน 100,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ)  ให้แก่พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลจันจว้า (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗)
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก   จํานวน 20,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัด
เลือก  คัดเลือก สรรหา  และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังเทศบาล
ตําบลจันจว้า ให้ดําเนินการตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 306,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 109,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล  ตาม
ระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,849,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 271,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียม    จํานวน 25,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการการปฏิบัติ
งานของ สํานักปลัดเทศบาล
2) ค่าจ้างเหมาบริการ  
2.1)  ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 98,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการในการการปฏิบัติงาน
ของ สํานักปลัดเทศบาล  
2.2)  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ     จํานวน 148,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล กําจัด
ปลวก แมลง สูบนํา จัดทําวารสาร  ค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร  และค่า
จ้างบริการอืน ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
1. ค่ารับรอง  จํานวน  50,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการต้อนรับบุ
คลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที  28  กรกฎาคม 2548)
2. ค่าเลียงรับรอง   จํานวน  40,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม 2548)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากการกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าทีแก่บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้
กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล 
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าเครืองยังชีพ
เบืองต้น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียงเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที
พัก  ฯลฯ    (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 667  ลงวันที 12 มีนาคม 2545)
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามหลัก
เกณฑ์ ได้แก่  ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
พาหนะ  ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ   (ตังตามหนังสือ
กรมการปกครอง ที มท 0313.4/ว 3050  ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2543)
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินและออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินและออกหนังสือสําคัญ
สําหรับทีหลวง รังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้อง
ถิน  ได้แก่  ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบัตร
เลือกตังค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าตอบแทนกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตัง  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้อํานวยการ
ประจําศูนย์การเลือกตังเทศบาลตําบลจันจว้า ฯลฯ    (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา  พานพุ่ม  ในงานพิธีราชพิธีต่าง ๆ   ฯลฯ
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้อง
ถิน  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  
โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล  โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
อาหารและเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์ ฯลฯ  
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร  เครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์ เงินรางวัลต่างๆ  ฯลฯ  
โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปณิธานความดี  ปีมหา
มงคล  ได้แก่  ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  
โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริตคอรัปชัน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชัน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ  
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งานและเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ  ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง  เหมาบริการ  ค่าตอบ
แทน วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ของที ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง ตีพิมพ์  ฯลฯ    (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจว้า  ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้าง  เหมาบริการ  ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของที ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง ตี
พิมพ์  ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนก
เวียงหนองหล่ม ได้แก่    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ    ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของ
ทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์  ฯลฯ 
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน ได้แก่    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ    ค่าอาหาร ค่าเช่าที
พัก ค่าของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิงตีพิมพ์  ฯลฯ 
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โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง  เหมาบริการ  ค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของที ระลึก  ค่า
พิมพ์เอกสาร และสิง ตีพิมพ์  ฯลฯ 
โครงการสภาประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน  โดย
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมครืองคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครืองปรับอากาศ  ซ่อมเครือง
พิมพ์เอกสาร และอืน ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เหยือกนํา  แก้ว
นํา ถาด ไม้กวาด  ม๊อบถูพืน  ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า  นํายาทําความสะอาด
ต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า   (ตังตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ แผ่นกระดาน เชือก ก๊อก
นํา  ฯลฯ  สําหรับซ่อมแซมภายในสํานักงานฯ ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อลืนต่างๆ  ฯลฯ  ที
ใช้ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  และเครืองมืออุปกรณ์ทีเกียวข้องของ
เทศบาลตําบลจันจว้า  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สําหรับประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย หรือแผ่นสติกเกอร์ กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า    (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ประจําสํานักงาน
เทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมระบบอินเตอร์เน็ตค่าเช่า
สัญญาณระบบงานทะเบียนราษฎร  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 29,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2  จํานวน 1
 เครือง   คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่านี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
-มีหน่วยประมวลผลเพิมแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bace-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
 มีนาคม 2559 (ข้อ 9) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  246  ข้อ  35
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เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1
 เครือง   คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  Processing) ไม่น้อย
กว่า 8 แกนหรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bace-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
 มีนาคม 2559 (ข้อ 11) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  246  ข้อ  35

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ   ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และหรือสิงก่อ
สร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
สถานทีกลาง สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง  ให้
กับ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
(ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ที ชร 71801/ว 0284
       ลงวันที 14 มีนาคม  2559)  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิน อ.แม่จันให้กับปกครอง
อําเภอแม่จัน  จํานวน  35,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณีท้องถิน อ.แม่จัน  ให้กับปกครองอําเภอแม่จัน
(ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว 999 ลงวันที  10
 มีนาคม  2559   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)
2. โครงการ "จัดงานของดีอําเภอแม่จัน ครังที 2" ประจําปี 2560
  จํานวน  5,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "จัดงานของ
ดีอําเภอแม่จัน ครังที 2" ประจําปี 2560 ให้กับปกครองอําเภอแม่จัน
(ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว 999 ลงวันที  10
 มีนาคม  2559    (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)
3. โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน  จํานวน  5,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสมโภชและ
สืบชะตาเมืองแม่จัน ให้กับปกครองอําเภอแม่จัน  (ตามหนังสือทีว่าการ
อําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว 999 ลงวันที  10 มีนาคม  2559  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 811,280 บาท
งบบุคลากร รวม 605,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 605,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 605,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน   ให้กับพนักงานเทศบาลสํานักปลัด
เทศบาลตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค้างจ้างเหมาบริการ  คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่าย
เอกสาร  เข้าเล่ม  เย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก    ฯลฯ  ให้กับ
พนักงานเทศบาล  
ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้าร่วมประชุม  เข้ารับการฝึก
อบรม   สัมมนาของพนักงานเทศบาล
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โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลจัน
จว้า

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการฯลฯ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน ประจําปี 2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตําบล
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน ประจําปี 2560 โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร    และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด  ที มท 0880.2/ว 0600  ลงวันที 29 มกราคม 2559)
โครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดทําแผนชุมชน
และการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ     ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสาร    และสิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.4/ว
 856  ลงวันที 12 มีนาคม 2553)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,176,372 บาท
งบบุคลากร รวม 4,046,472 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,046,472 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,482,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลัง และเงินเพิมค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,177,152 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินทีจ่ายเพิมพร้อมปรับปรุงค่าตอบแทนให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   ตาม
ภารกิจ  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 1,069,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ตาม
ระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกอง
คลัง  และผู้ทีรับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 217,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 82,900 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  77,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 2
 ตําบล 23 หมู่บ้าน และค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการถ่าย
เอกสาร  พิมพ์เขียวแบบแปลนเย็บหนังสือ เข้ารูปเล่มเอกสารทางราช  การ
หรือสิงพิมพ์อืน  ๆ  หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ฯลฯ  
2.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  หรือประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ ของกองคลัง ตลอดจนแผ่นพับและสิงพิมพ์ต่าง ๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้แก่  ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกพนักงานจ้างของกองคลัง
ค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วม
การอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  โดยเทศบาลได้
จัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ทีหน่วยงานราชการ
จัดขึน ฯลฯ
โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพือพัฒนาระบบงานแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสาระสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX  GIS) โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ถ่ายเอกสารโฉนดทีดิน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการ
จัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติ
งานด้านการเงินการคลัง การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ และการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมทีจะรองรับ
การปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS)  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ได้แก่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศ  ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถ
จักรยานยนต์, คอมพิวเตอร์, เครืองอัดสําเนา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษไข เครือง
เขียน หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว วารสาร หนังสือ
ระเบียบกฎหมาย แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจัดซือใบเสร็จ
รับเงิน สมุด ทะเบียนด้านการเงินการคลังทุกประเภท ตลอดจนชําระค่า
แบบพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์ แถบ
พิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 60,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมเพดาน  จํานวน 3  เครือง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจรเพดาน  16 นิว พร้อมติดตังจํานวน 3
 เครือง ๆ ละ  2,000.- บาท 
- เป็นพัดลมชนิดแขวนเพดาน ขนาด  16 นิว
- ใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 V.AC. 50 #2
- มุมปรับส่ายได้ตังแต่ 30 องศา ถึง 60 องศา
- ชนิดใบพัด 3 ใบ ขนาด 400  mm. (16 นิว)
- มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ความเร็ว 3 ระดับ
(เนืองจากมีความจําเป็นใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า  จึงจัด
ซือตามราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานัก
งบประมาณ  พ.ศ.2559)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 245
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน  1  เครือง ๆ  ละ 16,000.-บาท มีราย
ละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz  หรือดี
กว่า จํานวน  1  หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Disk  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย    
เป็นราคาตามเกณฑ์ราคาพืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ณ วันที 11 มีนาคม พ.ศ.2559  ปรากฎในแผนสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 246

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 38,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) กรณีทีดัชนี
ราคาซึงจัดทําโดยกระทรวงพาณิชย์  มีการเปลียนแปลงสูงขึนจากเดิม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,554,412 บาท
งบบุคลากร รวม 1,741,212 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,741,212 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด    (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,315,452 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
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งบดําเนินงาน รวม 538,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าซือ  ค่าเช่าบ้าน   ให้กับพนักงานเทศบาลสํานักปลัด
เทศบาล ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานเทศบาลสํานัก
ปลัดเทศบาล  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 486,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 291,600 บาท
 ค่าจ้างเหมาบริการ
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการในการการปฏิบัติงาน
ของ สํานักปลัดเทศบาล 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้
กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  
ค่าลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  
โครงการกิจกรรมเนืองในวัน อปพร.  ประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ 
โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด (จัดระเบียบสังคม) ศปส. 
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี 2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ
   (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.3/ว 1102  ลงวันที 1 กรกฏาคม  2557)
โครงการฝึกอบรมการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ
  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2826  ลงวันที 17 กันยายน  2553)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ  (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0804.5/ว
 1634  ลงวันที 22  กันยายน 2557)
โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี 2560 จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ
 (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว
 2128  ลงวันที 31 กรกฎาคม  2557)
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ฯลฯ
  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.3/ว 1102  ลงวันที 1 กรกฏาคม  2557)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ ไฟฉาย  ถ่าย
ไฟฉาย  แบตเตอรีวิทยุสือสาร  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เหยือกนํา  แก้ว
นํา ถาด ไม้กวาด  ม๊อบถูพืน  ผ้าเช็ดมือ  ผ้าเช็ดเท้า เสือกันฝน  รองเท้า
บูท  นํายาทําความสะอาดต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอืนๆ ทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ตัง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอแม่จัน  จังหวัด
เชียงราย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คําชีแจงงบประมาณ    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) ตาม
หนังสือที ชร 0818.3(ศป.ปส.อ)/ว 303  ลงวันที 22 มีนาคม 2559  (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 230,000 บาท
โครงการต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดประจําหมู่บ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดประจําหมู่บ้าน  จํานวน  23  หมู่บ้าน ๆ  ละ 10,000
.-บาท  ให้กับคณะกรรมการประจําหมู่บ้าน จํานวน  23 หมู่บ้าน  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 144,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  และแผ่นดินไหว ประจําปี 2560 จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม และ
แผ่นดินไหว ประจําปี พ.ศ. 2560   โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว 2360  ลงวัน
ที  2  พฤศจิกายน  2558)
โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ประจําปี 2560 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันปัญหามลพิษ
หมอกควันและไฟป่า ประจําปี พ.ศ. 2560   โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว 2360  ลงวัน
ที  2  พฤศจิกายน  2558)
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน  ประจําปี 2560

จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับภัยทาง
ถนน ภัยธรรมชาติ   และสาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน พ.ศ
. 2560  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตี
พิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0891.2/ว 4515  ลงวันที  11 สิงหาคม 2558)
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  ประจําปี 
2560

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย  ภัยธรรมชาติ   ประจําปี  พ.ศ. 2560  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.2/ว 4515  ลงวัน
ที  11 สิงหาคม 2558)
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีสําหรับบรรจุถังดับเพลิง  ฯลฯ  ทีใช้ในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่ ชุดผจญเพลิง  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  ฯลฯ  ทีใช้สําหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง  ถังดับเพลิง  หัวฉีดดับ
เพลิง อุปกรณ์ ดับเพลิงต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย   (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยโซ่ยนต์  จํานวน  2 ตัว จํานวน 29,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์   จํานวน  2 ตัว ๆ ละ 14,800.-บาท 
คุณลักษณะดังนี
1. ปริมาณตรกระบอกลูกสุบ ไม่น้อยกว่า 31.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
2. ขนาด  1,500 วัตต์  2.0  แรงม้า
3. จํานวนรอบ ไม่น้อยกว่า 9,000/นาที
4. การติดเครืองยนต์  ไม่น้อยกว่า  2,800  rpm
5. นําหนักเครืองยนต์(เฉพาะเครือง)  ไม่เกิน  4 กิโลกรัม
6. นําหนักบาร์ ไม่น้อยกว่า 4.0  กิโลกรัม
7. แผ่นบังคับโซ่บาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิว
8. ความจุถังนํามันเชือเพลิง ไม่น้อยกว่า 8.5 fl.oz (0.25 ลิตร)
9. ความจุถังนํามันหล่อโซ่ ไม่น้อยกว่า  4.9  fl.oz  (0.50 ลิตร)
เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติราชการ  แต่ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2559  และมีความจําเป็น
ต้องจัดซือตามท้องตลาด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) หน้า 244 ข้อ 35

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,890,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,988,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,988,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,540,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
 ให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม 2559)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)   และเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 875,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 723,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 603,200 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  583,200.-บาท
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษา    
2)  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ    จํานวน 20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล  กําจัดปลวก แมลง จัดทําวารสาร  ค่า
จ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร  ซ่อมแซมอาคาร  และค่าจ้างเหมาบริการอืนฯ
ลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้
กับ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรกอง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  พนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรกองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมครือ
งคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครืองปรับอากาศ  ซ่อมเครืองพิมพ์เอกสาร ซ่อม
เครืองโรเนียว และอืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน, กองการ
ศึกษา, และสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า แห่งละ  1  ฉบับ ฯลฯ    (ตัง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เส้น ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ก๊อกนํา  ฯลฯ  สําหรับซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
เทศบาลตําบลจันจว้า, กองการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า, โรงเรียนเทศบาล 1, และโรงเรียนเทศบาล 2    (ตังตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 27,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก (มอก.) จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก (มอก.) จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,600.-บาท (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการใน
เทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2559) ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 248 ข้อ 35

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)  จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100  GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
  มีนาคม  2559)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
) หน้า 246 ข้อ 35

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,795,455 บาท
งบบุคลากร รวม 11,821,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,821,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,025,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําลจันจว้า   (ตังตามหนังสือที มท
 0809.4/ว 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559  และตามหนังสือด่วนทีสุด
ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 ) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ   (ตังตามหนังสือที มท 0809.4/ว 1199 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2559)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 672,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ  ให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง, และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  (ตังตามหนังสือ
ที มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559 )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,547,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072   ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559   ตามหนังสือที มท 0809.4/ว 1199 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2559 ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.4/ว 1507 ลง
วันที 3 สิงหาคม 2559 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559  ตามหนังสือ
ที มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559  งตามหนังสือด่วนที
สุดที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 10,954,855 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน  (ตังตาม
หนังสือที มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559 )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานครูเทศบาล ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  (ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท
 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559) 

ค่าใช้สอย รวม 8,853,555 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,410,800 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  1,360,800.-บาท
 เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  
2)ค่าจ้างเหมาอืน ๆ    จํานวน  50,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน  ฯลฯ (ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันครู จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันครู โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครังที 2 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่าย
พิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบลจันจว้า ครังที 2 จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่าย
พิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  ฯลฯ  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 248,500 บาท
1)ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ   จํานวน  30,000.00  บาท
2)ตามโครงการปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ   จํานวน  10,000.00 บาท
3)ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2
 บ้านใหม่ฯ จํานวน  15,000.00 บาท
4)ตามโครงการเยียมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ   จํานวน 10,000.00  บาท
5)ตามโครงการอาเซียนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า   จํานวน  1,000.00  บาท
6)ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ  จํานวน  10,000.00 บาท
7)ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2
 บ้านใหม่ฯ  จํานวน  20,000.00 บาท
8)ตามโครงการครูผู้ปกครองร่วมกันผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  3,000.00  บาท
9)ตามโครงการหนูน้อยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้อง
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  5,000.00 บาท
10)ตามโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัย
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  3,000.00  บาท
11)ตามโครงการแม่สอนลูกทําขนมไทย/กิจกรรมขนมเทียน/กิจกรรมทํา
ข้าวต้มมัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า   จํานวน  2,000.00
 บาท
12)ตามโครงการป้องกันระวังโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  2,000.00  บาท
13)ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า   จํานวน  3,000.00 บาท
14)ตามโครงการนวัตกรรมคอนโดยุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จันจว้า   จํานวน 1,500.00 
15)ตามโครงการจัดซือสือการเรียนการสอน (เครืองมือการทําประมงพืน
บ้าน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  จํานวน  3,000.00 บาท
16)เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2 โรงเรียนๆละ 65,000
.- บาท    130,000.00  บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว))

จํานวน 129,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า จํานวน 76 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี 
(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ   )ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน)

จํานวน 3,042,600 บาท

1)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000
.-บาท เป็นเงิน  40,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" 
2)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ
 ละ 9,600.-บาทต่อปี เป็นเงิน  19,200.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" 
3)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2
 โรงเรียน ๆ ละ 7,200.-บาทต่อปี เป็นเงิน  14,400.-บาท "ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"  
4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อมสมุดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ
 ละ 100,000.-บาท เป็นเงิน  200,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  
5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000
.-บาท เป็นเงิน  100,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  
6)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จํานวน 10 คน และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 12 คน(กรมอุดหนุนคนละ 3,000
 บาท) เป็นเงิน  66,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  
7)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน (SBMLD) ดังนี   จํานวน  2,000,000.-บาท
 -ประเภทโรงเรียนทีจะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนละ
ประมาณ 750,000.-บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 750,000
.-บาท เป็นเงิน 1,500,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" *ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร  
-ประเภทโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละประมาณ 250,000
.-บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 250,000.-บาท เป็นเงิน 500,000
.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
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เสริมการปกครองท้องถิน"  *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัด
สรร
8)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี   จํานวน  200,000.-บาท
 -ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า รวม 3 แห่ง สถานศึกษา
ละ 50,000.-บาท เป็นเงิน 150,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" *ลักษณะ
เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
-ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000
.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน" *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
9)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ผู้ดูแลเด็ก 4 คน (คนละ 2,000 บาท) เป็น
เงิน  14,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  
10)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา   จํานวน  239,000.-บาท  ดังนี 
-โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2
 แห่ง ๆ ละ 15,
000.-บาท เป็นเงิน  30,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
 -ครูแกนนําของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ รวม 2 แห่ง ๆ ละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท "ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
-เจ้าหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งละ 1 คน ๆ ละ 3,000
.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
-สถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละประมาณ 100,000.-บาท เป็น
เงิน  200,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" *ลักษณะเป็นโครงการคัด
เลือกก่อนการจัดสรร
11)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท
. โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 50,000.-บาท เป็น
เงิน 100,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก
ก่อนการจัดสรร   
12)ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา อปท. ทีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง จํานวน 1 แห่ง ๆ ละ 50,000.-บาท   "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"  *ลักษณะ
เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร  
(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 )
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน)

จํานวน 1,550,055 บาท
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เพือจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  จํานวน 693,350.-บาท  
ตามรายการดังนี
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เพือจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ   จํานวน 856,705.-บาท 
ตามรายการดังนี
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน  
-ค่าเครืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 2,252,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  ดังนี
ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จํานวน  980,000  บาท
ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน  900,000 บาท
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 372,400 บาท

(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559   และตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.4/ว 1507 ลง
วันที 3 สิงหาคม 2559)

โครงการอบรมวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,993,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่นนําดืม ของโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน  2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าเช็ดมือ นํายาล้างห้อง
นํา นํายาดันฝุ่น นํายาฆ่าเชือโรค ไม้กวาด ไม่ถูพืน นํายาล้างจาน ฯลฯ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า, และกองการศึกษา (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน  2559)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,853,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนต่างๆ จํานวน 7
 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง ในอัตราคนละ  7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน
ได้แก่  
-โรงเรียนบ้านกิวพร้าว 
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 
-โรงเรียนบ้านแม่คําฝังหมืน 
-โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 
-โรงเรียนบ้านห้วยนําราก (ไตรราษฎร์บํารุง) 
-โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 
-โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 
(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 
(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก
เส้น ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ข้อต่อเหล็ก ข้องอเหล็ก ข้อต่อพีวีซี ฯลฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน  2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 72,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า       (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า
งบลงทุน รวม 1,035,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 523,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 4 เครือง จํานวน 120,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 4 เครือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า) รายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) หน้า 247 ข้อ 35
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โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุด จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุดๆ
ละ 2,500.-บาท (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า)  เนืองจากมี
ความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซือ
ตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) หน้า 246 ข้อ 35

ครุภัณฑ์การศึกษา
เครืองเล่นสนามสําหรับเด็ก จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับเด็ก
ชนิด โดม SKY RIDER + ชิงช้าม้าคู่ จํานวน  1  ชุด  ขนาดไม่น้อย
กว่า 500 x 620 x 220  ซม. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า  ตามโครงการจัดหาเครืองเล่นสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาล
ตําบลจันจว้า จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2559) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 93 ข้อ 8

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน  1  เครือง จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 1 เครือง ระดับ XGA  
ขนาด 2,000 ANSI Lumens (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า) รายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ
.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) หน้า 247 ข้อ 35 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)  จํานวน 1 เครือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า)
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
  มีนาคม  2559) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
) หน้า 246 ข้อ 35
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เครืองพิมพ์  Multifunction   จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง (ศูนย์พัฒนาแด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า)
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
  มีนาคม  2559) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
) หน้า 246 ข้อ 35

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 512,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ (โรงเรียนละ 200,000.-บาท) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ เป็นเงิน  400,000.-บาท "ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน" ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 225 ข้อ 58

โครงการปรับปรุงสระว่ายนํา (โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสระว่ายนํา (โรงเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 224
 ข้อ 54

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
(โรงเรียนเทศบาล 2)

จํานวน 62,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
และระบบสาธารณูปโภค (โรงเรียนเทศบาล 2) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 225 ข้อ 58
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,984,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในอัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 1,684,000.-บาท  ให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ  ดังนี
-โรงเรียนบ้านกิวพร้าว 
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 
-โรงเรียนบ้านแม่คําฝังหมิน 
-โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 
-โรงเรียนบ้านห้วยนําราก(ไตรราษฎร์บํารุง)
(ตังตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559)
2. เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียน ในเขตพืนทีตามโครงการกิจกรรม
เลือกทํา  จํานวน 300,000.- บาท ดังนี
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ให้กับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  
 50,000.00  บาท
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน   ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยนํา
ราก(ไตรราษฎร์บํารุง)   48,000.00   บาท
-โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  ให้กับ
โรงเรียนบ้านห้วยนําราก(ไตรราษฎร์บํารุง)  37,000.00   บาท
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ให้
กับโรงเรียนบ้านกิวพร้าว   40,000.00  บาท
-โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้า
ราษฎร์วิทยา)   40,000.00   บาท
 -โครงการพัฒนาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ  ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86   50,000.00   บาท
-โครงการการจัดหาสือการสอนเพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นักเรียน  ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คําฝังหมิน   35,000.00   บาท
(ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,781,844 บาท
งบบุคลากร รวม 2,024,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,024,244 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,576,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล    (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานเทศบาล  และค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม(ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,044 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 696,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 111,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ พนักงานเทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ          เป็นเงิน 400,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป ในการดําเนิน
กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลจันจว้า,ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ /ค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ฯลฯ ,ค่า
จ้างเหมารถเพือนําคณะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วม
งาน กิจกรรมต่าง ๆ ในภารกิจ/ กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เทศบาลตําบลจันจว้า    
2.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่     เป็นเงิน  20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือโฆษณาและเผยแพร่  เช่นสือรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก,โรคเอดส์,โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ    
3. ค่าธรรมเนียม         เป็นเงิน  10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์
นํา ดิน อากาศ ฯลฯ  ในภารกิจ/กิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ เทศบาล
ตําบลจันจว้า     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาล  
ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา  หรือศึกษาอบรม
ของพนักงานและลูกจ้าง  โดยเทศบาลได้จัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา  ตามโครงการต่าง ๆ  ทีหน่วยงานหรือหน่วยราชการจัดขึน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของกอง
สาธารณสุขฯ ทีชํารุดเสียหาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ , เครือง
ปรินเตอร์ , เครืองปรับอากาศ, เครืองพ่นหมอกควัน, เครืองถ่าย
เอกสาร   ,  เครืองโรเนียว  ,  เครืองวัดความดัน  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า , หลอด
ไฟ , สายไฟฟ้า , ปลักไฟ, ไฟฉาย, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของ
กองสาธารณสุขฯ (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรศัพท์ จํานวน 2 เครือง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 2 เครือง   คุณลักษณะดังนี 
-ใช้งานได้ทังแบบตังโต๊ะ และแขวนติดผนัง-มีปุ่มตัดเสียงไมค์ (Mute) 
-มีสวิตซ์สามารถปรับค่า Flash Time ได้ 3 ตําแหน่ง  
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า  จึงจัดซือตามราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2559) ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 247         

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครือง จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะดังนี
-ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
-ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
-กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า   
(จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2559
)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 249     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 402,660 บาท
งบบุคลากร รวม 360,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,760 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล สํานักปลัด     (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับพนักงานเทศบาล 
ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้กับ พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มึความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  32  MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 11
 มีนาคม 2559 ข้อ 42 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  246  ข้อ  35

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,486,640 บาท
งบบุคลากร รวม 491,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 214,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม    จํานวน  10,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น  วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯลฯ ไป
ตรวจสอบ  
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   จํานวน  20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานหรือปฏิบัติ
งานอย่างใดอย่างหนึง ซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษา  หรือดําเนินการเกียวกับการติดตัง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ
เป็นการซ่อมแซมบํารุงปรับปรุงรักษาเกียวกับงานไฟฟ้า
สาธารณะ โทรศัพท์ หรืองานติดตังเกียวกับสัญญาณการสือสาร ฯลฯ  รวม
ถึงงานด้านอืนๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์  ซึงเป็นภารกิจหรือกิจกรรม
ที    กองช่างได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ หลอดไฟ  สวิ
ทไฟฟ้า  สายไฟ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ฟ้า
หลวง และสาขาอําเภอเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตัง
ไฟกิงสาธารณะ ให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 3 หมู่
บ้าน ดังนี 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพืนทีทางการเกษตร และบ้านนายสาย
ยนต์  ปินใจ,นายเรืองเดช  ภิระบรรณ  บ้านทรายมูล  หมู่ 2  ตําบลจัน
จว้า  จํานวน  300,000.-บาท 
2. โครงการติดตังไฟกิงสาธารณะจากบ้านนายต๋าคํา  บุญมา ถึงสามแยก
สะพานใหม่ บ้านแม่คํานําลัด  หมู่ 3 ตําบลจันจว้า  จํานวน  300,000
.-บาท 
3. โครงการติดตังไฟกิงบริเวณถนนสายหลัก ตังแต่บ้านนายอินตา  จันทร์
ดง ถึงบ้านนางบัวผัด  คําหล้าทราย  บ้านม่วงหมูสี  หมู่ 7 ตําบลจันจว้า
ใต้  จํานวน  200,000.-บาท 

งานสวนสาธารณะ รวม 1,430,400 บาท
งบบุคลากร รวม 645,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 645,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา 1 คน (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป    (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 

งบดําเนินงาน รวม 785,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 725,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆฯ
ลฯ
ค่าลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเอนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ   (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างห้องนํา ไม้
กวาด แปรง วัสดุอุปกรณ์งานครัวต่าง ๆ ฯลฯ (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือเครืองมือการเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง ต้นไม้  หญ้า ฯลฯ (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นชุดเครืองแต่งกาย อุปกรณ์อืน ๆ ของกองช่างเช่น รองเท้า ถุง
มือ ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,055,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,570,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,570,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,330,440 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน พ่นยาป้องกันโรคไข้หวัดนก,ค่าจ้างเหมา
แรงงานพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  ทีอยู่ใน
ภารกิจ / กิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตําบลจันจว้า  (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถัง
ขยะ  , ถ้วย,  จาน,  ชาม,  ช้อน,  ช้อนส้อม,  แก้วนํา, กระดาษ
ชําระ,  เหยือกนํา,  ไม้กวาด,  นํายาล้างจาน,   ผ้าเช็ดมือ  ,กระติก
นํา  ,  ผงซักฟอก, ฯลฯ  ทีใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ,หิน, ดิน, ทราย, ก๊อก
นํา, ท่อนํา, ฝักบัว, เทปพันเกลียว, นํายาประสานท่อ, ปูนซีเมนต์, สาย
ยาง ฯลฯ เพือใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ปรับปรุงบ่อ
บําบัดนําเสีย ปรับปรุงบ่อขยะ ปรับปรุงอาคารสํานักงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม อาคารศูนย์ออกกําลังกาย  ทีใช้ในกิจการของกองสาธารณ
สุขฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับเครืองพ่นหมอก
ควัน เพือใช้  ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ตังตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ได้แก่  สารเคมี
ทําลายลูกนํายุงลาย และทําลายแมลงวันบริเวณทีทิงขยะ  เช่น  ทรายเทมี
ฟอส ,นํายาเคมีสําหรับใช้กับเครืองพ่นหมอกควัน, ยาและ
เวชภัณฑ์ ,  วัสดุการแพทย์ , ยาและเวชภัณฑ์ทีใช้ในการนวดแผน
ไทย ฯลฯ  ทีใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง ต้นไม้ หญ้า ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองแต่งกาย อุปกรณ์อืนๆ สําหรับพนักงาน
ประจํารถขยะ   เช่น  ชุดเก็บขยะ ผ้าปิดปาก –จมูก, รองเท้าบูท, เสือกัน
ฝน, ถุงมือยาง,ผ้ากันเปือนฯลฯ ทีใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ  (ตัง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซือชุดทดสอบสาร
ปนเปือนในอาหาร ฯลฯ
โครงการตลาดสดน่าซือ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่าซือ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
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โครงการนักสืบสายนํา จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนักสืบสายนํา ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง โดยมีค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและ
เผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสิงแวด
ล้อม

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สิงแวดล้อมได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่า
วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตี
พิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559)
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559)
โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-6 ปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
เด็ก 0-6 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าจัดซืออาหารเสริม เช่น นมกล่อง นม
ผงดัดแปลง ไข่ไก่ ฯลฯ สําหรับเด็กทีมีนําหนักตํากว่าเกณฑ์
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โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ  ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการเยียมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เอดส์ ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบีย
เลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559)
โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559)
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โครงการสาธารณสุขโปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุขโปร่งใสใส่ใจผู้ประกอบ
การ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับพิษภัยของยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่า
วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 170,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และตําบล
จันจว้าใต้  รวม  2 ตําบล ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559)
2. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีประจําหมู่บ้าน  ตําบลจัน
จว้า และจันจว้าใต้  จํานวน 23  หมู่บ้าน ๆ ละ  5,000 บาท รวมเป็น
เงิน 115,000 บาท (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)
3. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ให้กับกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  ตามโครงการ
สนับสนุนภารกิจของกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  เป็นเงิน 15,000 บาท   ตาม
หนังสือกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  ที กช.มจ.25/2559  ลงวันที  21
 มีนาคม 2559   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน ตามโครงการ
ดังนี
1. โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรีสากล   จํานวน 10,000.-บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่งชาติ  จํานวน 10,000.-บาท
ตามหนังสือทีทําการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่
จัน ที พิเศษ/2559  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 663,400 บาท
งบบุคลากร รวม 594,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
 ให้แก่พนักงานเทศบาล   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ให้
กับ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
ค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สําหรับ
สนามหญ้าและต้นไม้สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า  (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สนามกีฬากลางเทศบาลตําบล  จันจว้า, และ
สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า 2

งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1 ชุด รายละเอียดปรากฎตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)  หน้า 247 ข้อ 35
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่บ้านใหม่(บ้านใหม่คัพ), บ้าน
ป่าบงหลวง(ป่าบงหลวงคัพ), บ้านต้นยาง(ต้นยางคัพ), บ้านสันหลวง(สัน
หลวงคัพ), บ้านกิวพร้าว(กิวพร้าวคัพ), บ้านป่าสักหลวง(ป่าสักหลวง
คัพ), บ้านแม่คําฝังหมิน(แม่คําฝังหมินคัพ) โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ฯลฯ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครังที 36 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา อปท. โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึก
สอน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ฯลฯ
โครงการปันจักรยานด้วยใจเทียวไปด้วยกันเพืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  ค่าเตรียม
สนาม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  ให้กับคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดเชียงราย ตาม
หนังสือทีว่าการอําเภอแม่จัน  ที ชร 0023.15/ว 471  ลงวัน
ที 11 พฤษภาคม 2559 (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24  มิถุนายน 2559)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,095,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 895,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 65,000 บาท

1.โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  จํานวน  15,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
2.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ   จํานวน  15,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์
เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
3.โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันวิสาข
บูชา  จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
4.โครงการอนุรักษณ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียน
พรรษา  จํานวน  25,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคนจันจว้าฮักตัวเมือง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 350,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 350,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
โครงการมรดกภูมิปัญญาผญ๋าคนจันจว้า จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
โครงการสืบสานตํานานเวียงหนองหล่ม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบ
แทน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอย
ตุง ประจําปี 2560  ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแม่จัน  ที ชร 0023.15/ว
 581  ลงวันที  10 มิถุนายน  2559 (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559) 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตําบลจันจว้าและจันจว้า
ใต้ จํานวน 4 โครงการ ดังนี 
1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  จํานวน 40,000.-บาท
2. โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตําบลจันจว้าและตําบลจันจว้า
ใต้ จํานวน 60,000.-บาท
3. โครงการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์ตํานานเวียงหนอง
หล่ม จํานวน 15,000.-บาท
4. โครงการอบรมให้ความรู้แก่สภาวัฒนธรรมตําบลจันจว้าและตําบลจัน
จว้าใต้  จํานวน 30,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สมาคมคนยองจันจว้า จํานวน 2
 โครงการ ดังนี
1. โครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคมคนยองจันจว้า จํานวน 20,000.-บาท
2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเทศบาลตําบลจัน
จว้า  จํานวน  30,000.-บาท
(ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24  มิถุนายน 2559)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,958,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,191,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,191,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,422,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง และเงินเพิมค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้
กับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 520,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป   (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  

วันทีพิมพ์ : 2/9/2559  09:35:49 หน้า : 42/58



งบดําเนินงาน รวม 741,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 267,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 127,200 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว/แบบ
แปลน เย็บหนังสือ  เข้ารูปเล่ม หรือปกหนังสือรูปเล่มซึงกองช่างได้จัดทํา
ขึน ค่ารับวารสารท้องถิน  เอกสารหรือหนังสือเกียวกับข้อระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือพิมพ์รายวัน สิงพิมพ์ ป้ายไวนิล ป้ายประชา
สัมพันธ์ หรือสิงพิมพ์อืน ๆ  ฯลฯ  เพือเป็นการเผยแพร่โฆษณาประชา
สัมพันธ์งานโครงการ กิจกรรมของกองช่างหรือข้อมูลสาระความรู้ให้กับ
ประชาชน  
2. ค่าธรรมเนียม   จํานวน 10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบ
สภาพครุภัณฑ์สํานักงานประจําปี หรือตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งเพือใช้เป็นหลักฐานในการชําระภาษี ฯลฯ  
3. ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   จํานวน 72,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการในกองช่าง  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 ฯลฯ
ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานช่าง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพือการบริหารงาน
ช่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ 
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายและ พระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร  โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  

วันทีพิมพ์ : 2/9/2559  09:35:49 หน้า : 43/58



ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ของครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ และครุภัณฑ์อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในราชการของเทศบาลตําบลจัน
จว้า  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523  ลงวันที 20 มิถุนายน  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษปรินท์รูป แผ่นป้ายหรือแผ่นติดประกาศกระ
ดาษโปสเตอร์  พู่กัน สี  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ ฯลฯ  (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ
สํารวจ  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยา  จํานวน 2 เครือง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยา จํานวน 2 เครือง  มีคุณลักษณะดังนี  
- สามารถใช้งานได้ 2 ระบบสลับเปลียนระหว่างระบบแบตเตอรีกับระบบ
มือโยกได้
- แรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์ระยะการพ่นไกลไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
- ถังบรรจุนํายาสามารถบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า  จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) หน้า 249

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ชาร์จไฟ  จํานวน  1 ตู้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ชาร์จไฟ 1 ตู้  มีคุณลักษณะดังนี  
- สามารถใช้ไฟ AC 220v แปลงเป็นกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  100 แอมป์
- เหมาะกับการใช้สตาร์ทเครืองยนต์ทุกชนิด
- หม้อแปลงผลิตจากวัสดุอย่างดีผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจัน
จว้า  จึงจัดซือตามราคาตลาดและไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) หน้า 246

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 12,834,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,520,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,520,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 580,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)   
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ได้แก่ เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมคุณวุฒิให้กับพนักงานเทศบาล  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 825,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  

งบดําเนินงาน รวม 1,344,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 979,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 404,400 บาท
 1. ค่าธรรมเนียม    จํานวน  10,000.-บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีต ฯลฯ ไป
ตรวจสอบ  
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก    จํานวน  100,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานหรือปฏิบัติ
งานอย่างใดอย่างหนึง ซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษา  ด้านงานทางสะพาน ท่อลอดเหลียม ท่อระบาย
นํา  เหมือง  ฝาย  อาคารหรือสิงก่อสร้างอืน ๆ  ฯลฯ รวมถึงงานด้าน
อืนๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์  ซึงเป็นภารกิจหรือกิจกรรมทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจันจว้า    
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (เครืองจักร)    จํานวน  100,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการอืนทีเกียว
กับการจ้างเหมารถตักตีนตะขาบ, รถบรรทุกหรือเครืองจักรกลอืน ๆ เกียว
กับการก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาหรือขุดลอกตกแต่งหรือดําเนินการ
ใด ๆ ก็ตามอันเกียวกับการแก้ไขปัญหา  อันเนืองจากสภาพของบ่อ,แม่
นํา,ห้วย,หนอง,คลอง,บึง,อ่างเก็บนํา,ลําเหมืองสาธารณะ  ทีมีสภาพตืนเขิน
ไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ  ตลอดจนถึงถนน,สะพาน, ท่อลอด
เหลียม,ตลอดจนสิงก่อสร้างอืนๆซึงไม่สามารถใช้แรงงานคนหรือการ
ดําเนินการได้แต่อย่างใด  
5. ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ    จํานวน  194,400.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทีอยู่ในภารกิจความรับผิด
ชอบของกองช่าง เช่น งานเกียวกับสวนสาธารณะ, งานเครืองจักรล, งาน
ศูนย์ซ่อมบํารุง ฯลฯ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลจันจว้า   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวเนืองกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานและลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง  เดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆฯ
ลฯ
ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครงสร้างพืนฐาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครงสร้างพืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เทศบาลตําบลจจันจว้า โดยมีค่าใช้จ่ายเพือการ
ดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน  การสํารวจและจัดทําป้ายบอกชือซอยภายในชุมชุน ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
       (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพย์สิน
หรือครุภัณฑ์  ยานพาหนะซึงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจัน
จว้า และครุภัณฑ์ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ได้แก่ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรินท์  เครือง
พล็อต  โต๊ะ  เก้าอี กล้องถ่ายรูป  ยานพาหนะ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย และอืนๆ ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลจันจว้า (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล
ตําบลจันจว้า เช่น ยางรถ อะไหล่รถ แบตเตอรรี ฯลฯ (ตังตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559)

งบลงทุน รวม 9,970,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย จํานวน 132,500 บาท
 เพือจัดเครืองออกกําลังกาย  ตามโครงการจัดซือครุภัณฑ์กีฬา(เครืองออก
กําลังกาย) ประจําหมู่บ้านพร้อมติดตัง บ้านห้วยนําราก หมู่ 9 ตําบลจัน
จว้า เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติราชการ  จึงจัดซือตามราคา
ตลาดและปรากฎไม่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ
.ศ.2559  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 96
 ข้อ 1) รายการดังต่อไปนี
1.จักรยานปัน มีคุณลักษณะดังนี
 - ล้อ Flyheel ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม 
 - สามารถปรับระดับความสูง-ตํา และความสัน-ยาว ของเบาะนังได้
 - ทีปันทําจากวัสดุอย่างดี 
 - มีตัวปรับ เพิม-ลด แรงต้าน
 - มีการออกแบบหน้าจอ Display ให้สามารถบอกเวลา ระยะทาง ความ
เร็ว แคลลอรี และวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้
 - มีล้อสําหรับการเคลือนย้าย 
 - สามารถรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
2. ชุดดัมเบลยกนําหนัก มีคุณลักษณะดังนี
 - ดัมเบลทําด้วยเหล็กอย่างดี ชุบโครเมียมหนา นําหนักเต็ม ใน 1
 ชุด ประกอบด้วย  ดัมเบล 1 กิโลกรัม,  ดัมเบล 2 กิโลกรัม, ดัมเบล 3
 กิโลกรัม, ดัมเบล 4 กิโลกรัม, ดัมเบล 5 กิโลกรัม, ดัมเบล 6 กิโลกรัม, ดัม
เบล 7 กิโลกรัม, ดัมเบล 8 กิโลกรัม, ดัมเบล 9 กิโลกรัม,  ดัมเบล 10
 กิโลกรัม จํานวนชนิดละ 1 คู่ และชันวางดัมเบล 1 อัน
3. เบาะนอนยกนําหนัก  มีคุณลักษณะดังนี
  - โครงสร้างเหล็กแบบเสากลมอย่างหนา
  - รับนําหนักได้รวมได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 125.00 ซ..ม. x 59.00 ซ.ม. x 115.00 ซ.ม.
4. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนือ โฮมยิม มีคุณลักษณะดังนี
 - โครงสร้างหลักเป็นเหล็กเกรดมาตรฐาน ขนาด 50 x 50 ม.ม.
 - ชุดน็อตยึดเป็นแบบกันคลาย เพือการยึดตัวของโครงสร้างทีมันคง
ปลอดภัย
 - สายสลิงสําหรับส่งแรง มีขนาดใหญ่ ทนทานไม่ขาดง่าย
 - ชุดลูกรอกแบบวงลูกปืน 
 - ชุดนําหนัก พร้อมฐานรับแรงกระแทก มีแผ่นนําหนักสําหรับเลือกเล่น
ได้ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น สามารถปรับนําหนักได้ตามความต้องการสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์ (45 กิโลรัม) โดยการเสียบสลักล็อคทีแผ่น
นําหนัก 
 - เบาะนังและเบาะพิงทําจากวัสดุฟองนํามาตรฐาน ความหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 นิว หุ้มด้วยหนังเทียมไม่ฉีกขาดง่าย
 - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 130 x 100 x 200 ซม.
5. เก้าอี Sit Up ปรับระดับ มีคุณลักษณะดังนี
 - แข็งแรง รับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
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 - โครงสร้างแข็งแรง
 - เบาหนา ใหญ่ มีความแน่นและคุณภาพสูง
 - สามารถปรับระดับเบาะได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับได้ตามองศาทีต้องการ
 - ทีล็อกปรับได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน
 - ขนาดเบาะหลัง ไม่น้อยกว่า 116 ซ.ม. x 30 ซ.ม.
 - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 115 x 30 x 75 ซม.
6. ชุดยกนําหนัก 50 กิโลกรัม มีคุณลักษณะดังนี
 - วัสดุแกนทําจากเหล็กชุบโครเมียม กันลืนได้ดี
 - ตัวลูกนําหนักเป็นเหล็กชุบโครเมียม ความแข็งแรงและความคงทนดี
มาก
 - ตัวกล่องเก็บอุปกรณ์มีล้อ สามารถเคลือนย้ายได้
7. ลู่เดินกึงสเต็ป มีคุณลักษณะดังนี
 - ปันด้วยระบบแม่เหล็ก ทีสามารถปรับความฝืดได้ 8 ระดับ ด้วย
ระบบ Manual 
 - จานแม่เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม 
 - พร้อมหน้าจอ LCD แสดงวันที ความเร็ว ระยะ
ทาง เวลา ชีพจร อุณหภูมิ แคลลอรี Body Fat และ Recovery 
 - สามารถวัดชีพจรได้ด้วยระบบ Hand Pulse 
 - ทีพักเท้าขนาดใหญ่ แข็งแรง
 - มีล้อสามารถเคลือนย้ายได้
 - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 50 x 120 x 160 ซม.

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างทีมี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลีนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,817,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกิวพร้าว  หมู่ที 4  ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านกิวพร้าว
  ตําบลจันจว้าใต้    
1. ซอยบ้านนางปริว  หมืนนันทะ
2. ซอยบ้านนางสุพร  บุญมากาศ
3. ซอยบ้านนายขาล  ศักดิแสน
4.. ซอยบ้านนายดํารงค์  กันแก้ว
5. ซอยบ้านนายอดุลย์  จันทร์ดง
ขนาดกว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ความยาวรวม 234.5 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 586.00 ตารางเมตร    (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 151 ข้อ 90) 

วันทีพิมพ์ : 2/9/2559  09:35:49 หน้า : 49/58



โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1  จากบ้านนายเกียน
 ถึง แก้มลิง บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 148
 ข้อ 27) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ่อขยะถึงปางควาย บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 772.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 146
 ข้อ 69) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันนาหนองบัว  หมู่ 10  ตําบลจันจว้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนายสอ  พลศักดิ ถึง บ้านนาย
เป็ง  แก้วพนัส  บ้านสันนาหนองบัว  หมู่ 10  ตําบลจันจว้า  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 142 ข้อ 152) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปึง หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ซอย 10
 บ้านหนองปึง หมู่ 5 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 580.00 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)  (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า153 ข้อ 96) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยนําราก หมู่ 4 ตําบลจันจว้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายสมศักดิ แก้วรากมุข บ้าน
ห้วยนําราก หมู่ 4 ตําบลจันจว้า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า132  ข้อ 19) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ตําบลจันจว้า

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จาก
ทางเข้าหมู่บ้านสายหลัก ถึง ถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตําบล
จันจว้า ขนาดกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร    (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 137  ข้อ 35) 
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดง หมู่ 6  ตําบลจันจว้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าโรงงาน
นําแข็ง ถึงหน้าวัดบ้านดง หมู่ 6  ตําบลจันจว้า  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า136 ข้อ 29) 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมทางเชือม บ้านสันหลวง  หมู่ 
10  ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมทางเชือม
บริเวณบ้านนายเทพ  ไกรศรี  ถึงบ้านจารุวิทย์  แสนเจริญ บ้านสัน
หลวง  หมู่ 10  ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 70.00
 เมตร ลึก 1.20 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า185 ข้อ 54) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิด  บริเวณหน้าวัด  บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 115.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร   (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 177 ข้อ 27) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 5
-6 ตังแต่บ้านนายบุญธรรม  เรียมปวง ถึงบ้านนางสุพิน  วังมูล  บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 150.00
 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 - 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า188 ข้อ 62) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง หมู่ 8 
ตําบลจันจว้า

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  บริเวณซอย 5
  บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตําบลจันจว้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 105.00
 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 175  ข้อ 19) 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน  บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 
ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสุสานประจํา
หมู่บ้าน บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร คิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 48.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 221 ข้อ 36) 
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โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ 8 ตําบล
จันจว้าใต้

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน บริเวณ
ศาลพ่อบ้าน  บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ 8 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  คิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 48.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า220 ข้อ 30) 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน(สุสานเก่า) บ้านหนอง
ครก หมู่ที 6  ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน(สุสาน
เก่า) บ้านหนองครก ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00
 เมตร  สูง 3.55 เมตร คิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 219 ข้อ 26) 

โครงการก่อสร้างอาคารออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน จํานวน 167,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร บริเวณบ้านห้วยนํา
ราก หมู่ 9 ตําบลจันจว้า   (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 96
 ข้อ 1)

โครงการการก่อสร้างถนนเคฟซีล บ้านใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเคฟซีล ซอย 1 (ถึงสุสาน บ้านทราย
มูล หมู่ 2) บริเวณบ้านใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,040.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า128 ข้อ 1) 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนําลึก บ้านห้วยนําราก หมู่ 4 ตําบลจันจว้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลนําลึก บริเวณบ้านห้วยนําราก หมู่ 4 ตําบล
จันจว้า  ค่าเฉลียความลึกตังแต่ 43.00 -100.00 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว  พร้อมเครืองสูบนํา  (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 201 ข้อ 3) 
โครงการจ้างเหมาติดตังกล้องวงจรปิด บริเวณจุดสําคัญของหมู่บ้าน บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตําบลจันจว้าใต้

จํานวน 400,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 2/9/2559  09:35:50 หน้า : 52/58



โครงการจ้างเหมาติดตังกล้องวงจรปิด บริเวณจุดสําคัญของหมู่บ้าน บ้าน
ป่าบงหลวง หมู่ 3 ตําบลจันจว้าใต้ รายการดังนี
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภาย
นอกอาคาร (Outdoor Fixed  Netword Camera)  แบบที 1
 จํานวน 8 ชุด 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Netword Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง  จํานวน  1  ตัว
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2  Switch) ขนาด 8
 ช่อง  จํานวน  1  ตัว
4. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED  TV)  ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล  ขนาด 40 นิว  จํานวน  1  เครือง
5. เครืองสํารองไฟ ขนาด 2 KVA  จํานวน  1  เครือง
6. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP  CABLE)  
จํานวน  3,000 เมตร
7. งานติดตังสายนําสัญญาณและระบบกล้องวงจรปิด
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับเครือข่ายแบบมุมมองคง
ที   (Fixed  Netword Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 921,600  pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  (frame Per second)
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night  สําหรับการแสดงภาพได้ทังกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX  สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)  ไม่น้อยกว่า 1-3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion  Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range) หรือ  Super  Dynamic  Range) 
ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif  (Open  Network Video Interface Forum)
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4  และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน  IEEE  802.3af  
หรือ IEEE 802.3at  (Power  over  Ethernet)  ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card  
หรือ MicroSD  Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 115 ข้อ 1)
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี พ.ศ. 2558  ณ วันที 25 สิงหาคม 2558

โครงการซ่อมแซมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตําบลจันจว้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมแซมถนน ค.ส.ล. ซอย 4 บริเวณบ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 260 ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)    (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 129 ข้อ 6)

โครงการถมดินลูกรังคันดินแม่นําคํา  บ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ 9 ตําบลจันจว้า
ใต้

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินลูกรังคันดินแม่นําคํา  บ้านแม่คําฝัง
หมิน หมู่ 9 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,400.00
 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 159 ข้อ 118) 

โครงการปรับปรุงสํานักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสํานักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตําบลจันจว้า รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯกําหนด) (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า240 ข้อ 20) 

โครงการเรียงหินป้องกันตลิงพังตลอดแนวแม่นําคํา บ้านหัวฝาย หมู่ 11 
ตําบลจันจว้า

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเรียงหินป้องกันตลิงพังตลอดแนวแม่นําคํา บริเวณ
บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ตําบลจันจว้า  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00
 เมตร สูง 5.50 เมตร    (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ
กําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 48
 ข้อ 22) 

โครงการเรียงหินลํานําห้วย บ้านห้วยนําราก หมู่ 5 ตําบลจันจว้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเรียงหินลํานําห้วยบริเวณบ้านนางบัวผัน  แก้วราก
มุข บ้านห้วยนําราก หมู่ 5 ตําบลจันจว้า  ขนาด
กว้าง 3.70 เมตร ยาว 106.00 เมตร สูง 2.60 เมตร   (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้ 44  ข้อ 10) 
โครงการสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์เทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างโครงหลังคา  ลานอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลจันจว้า ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  สูง 4.00
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 228 ข้อ 69) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง จํานวน 1,560,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวล้อมรักษ์ ปลูกผักกินเอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวล้อมรักษ์ ปลูกผักกิน
เอง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่า
วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตัง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553)
โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์   โดยมีค่าใช้
จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและ
เผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553)
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทําการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่า
วัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตี
พิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553)
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่   โดยมีค่าใช้
จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและ
เผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  ค่าปุ๋ย  เมล็ด
พันธุ์พืช  ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแล  ใส่ปุ๋ย  ถาง
หญ้า ต้นไม้ และบริการอืน ๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน   โดยมีค่า
ใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและ
เผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม  2559)
โครงการอบรมการประมงพืนบ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม  โครงการอบรมการประมงพืนบ้านโดยมีค่าใช้
จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าวัสดุ โฆษณาและ
เผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าพิมพ์เอกสารและ  สิงตีพิมพ์ต่างๆ    ฯลฯ   (ตังตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 33,351,349 บาท
งบกลาง รวม 33,351,349 บาท
งบกลาง รวม 33,351,349 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงิน  ก.ส.ท.  โดยกู้เพือซือรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย  จํานวน  2 คัน   ตามสัญญากู้เงินเลขที  340 /340 /2550    ลว
. 25  มิ.ย.  2550  เป็นการจ่ายงวดที  10   , กู้เพือซือรถขุดตีนตะขาบ
และรถยกกระเช้าไฟฟ้า  ตามสัญญากู้เงินเลขที  723/46/2553  ลว. 8 ก
.พ. 2553  เป็นการจ่ายงวดที  7  และเพือก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาล  ตามสัญญากู้เงินเลขที  1280/96/2556  ลว
. 16  กรกฎาคม  2556 เป็นการ จ่ายงวดที 2 (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 524,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5  ของค่า
จ้าง ทีเทศบาลได้จ่ายให้พนักงานจ้างแต่ละคน  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที  22 มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,147,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเฉพาะการให้แก่กิจการประปาเทศบาลตําบลจัน
จว้า

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 22,064,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า  ตามบัญชีขันบรรได   (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1502  ลง
วันที 2 สิงหาคม 2559)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,320,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ     ในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559   และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1502  ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 780,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     ในเขตเทศบาลตําบล
จันจว้า  (ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0891.2/ว 1468 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2559)

สํารองจ่าย จํานวน 1,621,449 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและจําเป็นทีไม่สามารถคาด
การได้ล่วงหน้าและงานด้านอืน ๆ  ตามอํานาจหน้าที  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 481,000 บาท
1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 116,000.-บาท 
 เพือเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับ
สันนิบาตฯ   โดยคิดคํานวณอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
รายรับจริงประจําปี  2558     (ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภทเงินกู้และ
เงินจ่ายขาดเงินสะสม) จะเบิกจ่ายเมือได้มีการแก้ไขระเบียบ  กฎหมายที
เกียวข้องแล้ว   
2.ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจร  จํานวน 5,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการจราจรทีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที มท 0307/ว 3534 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 เช่น จัดซือวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟ
จราจร  หลอดไฟจราจร เครืองหมายจราจร  ตีเส้นจราจร ทางข้าม ทาง
ม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถในบริเวณถนนสายต่างๆ   เป็นต้น 
3.ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน จํานวน 350,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถินให้แก่ประชาชน
ใน เขตเทศบาล ฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด 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 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ) แก่ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจํา
และ ลูกจ้างชัวคราว   เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี  2560 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 993,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณการรายได้ในอัตรา
ร้อยละ  2  ของรายได้ประจําปีงบประมาณทัวไป   (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร  เงินกู้  เงินอุดหนุน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ที  มท   0808.5/ว 33  ลงวันที 29 สิงหาคม  2556  หนังสือ ที มท
 0808.5/ว 34 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบํานาญ  ให้กับพนักงานเทศบาลทีเกษียณ
อายุราการ
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