
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,147,500

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 481,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 780,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 524,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 22,064,400

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

993,000

สํารองจ่าย 1,621,449

เบียยังชีพคนพิการ 4,320,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,346,400 241,200 1,945,680 241,044

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 168,000 36,000 336,000 36,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,147,500

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 481,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 780,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 524,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 22,064,400

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

993,000

สํารองจ่าย 1,621,449

เบียยังชีพคนพิการ 4,320,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000 240,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,620,000 1,620,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

216,000 216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 240,000 240,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,788,800 1,315,452 2,108,460 9,987,036

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,800 33,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 276,000 192,000 384,000 1,428,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,002,680 299,700 214,560 360,760 1,576,800

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 210,840

เงินประจําตําแหน่ง 170,400 18,000 170,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 88,000 9,000 4,000 20,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ค่าเช่าบ้าน 156,000 36,000 111,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 531,600 65,000 770,400 430,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 20,000 15,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินและออก
หนังสือสําคัญสําหรับที
หลวง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9,566,160 233,760 7,170,200 21,424,620

เงินวิทยฐานะ 672,000 672,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 429,600 640,440

เงินประจําตําแหน่ง 506,400 568,800 1,434,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 59,800 4,000 153,000 337,800

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

6,000 120,000 176,000

ค่าเช่าบ้าน 27,600 450,000 781,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,014,000 291,600 363,900 4,486,500

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 90,000 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 20,000 200,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 80,000 280,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินและออก
หนังสือสําคัญสําหรับที
หลวง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

ค่าลงทะเบียน 70,000 15,000 15,000 10,000 20,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 15,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวัน อปพร.  
ประจําปี 2560

โครงการกิจกรรมวัน
ครู

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน ต้านยา
เสพติด

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนในวัยเรียน
เทศบาลตําบลจันจว้า

50,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
ปฐมวัย-ประถมศึกษา 
ครังที 2

โครงการคนจันจว้าฮัก
ตัวเมือง 10,000

โครงการครอบครัว
ล้อมรักษ์ ปลูกผักกิน
เอง

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาจันจว้าคัพ ครัง
ที 36

350,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

700,000 700,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,000 3,000

ค่าลงทะเบียน 40,000 35,000 220,000 425,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 15,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวัน อปพร.  
ประจําปี 2560

20,000 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
ครู 10,000 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน ต้านยา
เสพติด

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนในวัยเรียน
เทศบาลตําบลจันจว้า

50,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
ปฐมวัย-ประถมศึกษา 
ครังที 2

30,000 30,000

โครงการคนจันจว้าฮัก
ตัวเมือง 10,000

โครงการครอบครัว
ล้อมรักษ์ ปลูกผักกิน
เอง

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาจันจว้าคัพ ครัง
ที 36

350,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเทศบาล 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
และรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด (จัดระเบียบสังคม) 
ศปส. เทศบาลตําบลจัน
จว้า  ประจําปี 2560

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลจันจว้า

โครงการจัดทําพืนฐาน
ข้อมูลงานโครงสร้าง
พืนฐาน

15,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และ
ตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 
ประจําปี 2560

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา 100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันแผ่นดินถล่ม  
และแผ่นดินไหว 
ประจําปี 2560

โครงการตลาดสดน่า
ซือ 10,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการนักสืบสายนํา 10,000

โครงการปณิธานความ
ดี  ปีมหามงคล

โครงการประเพณีลอย
กระทง 350,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์ 350,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
และรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด (จัดระเบียบสังคม) 
ศปส. เทศบาลตําบลจัน
จว้า  ประจําปี 2560

30,000 30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลจันจว้า

50,000 50,000

โครงการจัดทําพืนฐาน
ข้อมูลงานโครงสร้าง
พืนฐาน

15,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และ
ตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 
ประจําปี 2560

30,000 30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา 100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันแผ่นดินถล่ม  
และแผ่นดินไหว 
ประจําปี 2560

10,000 10,000

โครงการตลาดสดน่า
ซือ 10,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 50,000 50,000

โครงการนักสืบสายนํา 10,000

โครงการปณิธานความ
ดี  ปีมหามงคล 10,000 10,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง 350,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์ 350,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือการ
บริหารงานช่าง

30,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ป้องกันทุจริตคอรัปชัน

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 15,000

โครงการป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควันและ
ไฟป่า ประจําปี 2560

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการปันจักรยาน
ด้วยใจเทียวไปด้วยกัน
เพืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

20,000

โครงการเปิดโลก
วิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า ครังที 2

โครงการแผ่นดินธรรม 
 แผ่นดินทอง 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการฝึกอบรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
แบบบูรณาการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือการ
บริหารงานช่าง

30,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ป้องกันทุจริตคอรัปชัน 15,000 15,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 15,000

โครงการป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควันและ
ไฟป่า ประจําปี 2560

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการปันจักรยาน
ด้วยใจเทียวไปด้วยกัน
เพืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

20,000

โครงการเปิดโลก
วิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า ครังที 2

30,000 30,000

โครงการแผ่นดินธรรม 
 แผ่นดินทอง 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
แบบบูรณาการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้
บริหารท้องถิน  
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจันจว้า

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขสิงแวดล้อม

5,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังการจัดทํา
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)

โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนเกียวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ 
  และสาธารณภัยต่าง 
ๆ   แก่ประชาชน  
ประจําปี 2560

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้วิธีการดูนก
เวียงหนองหล่ม

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

โครงการฝึกอบรมให้
แก่ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้สูงอายุ

15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี

10,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้
บริหารท้องถิน  
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจันจว้า

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขสิงแวดล้อม

5,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังการจัดทํา
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนเกียวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ 
  และสาธารณภัยต่าง 
ๆ   แก่ประชาชน  
ประจําปี 2560

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้วิธีการดูนก
เวียงหนองหล่ม

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมให้
แก่ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้สูงอายุ

15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี

10,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า

15,000

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  14:53:25 หน้า : 12/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-6 
ปี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตําบลจันจว้า

10,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยโดย
การการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการมรดกภูมิ
ปัญญาผญ๋าคนจันจว้า 10,000

โครงการเยียมบ้านผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เอดส์ ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-6 
ปี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตําบลจันจว้า

10,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยโดย
การการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการมรดกภูมิ
ปัญญาผญ๋าคนจันจว้า 10,000

โครงการเยียมบ้านผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เอดส์ ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์

60,000 60,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน เทศบาลตําบล
จันจว้า

20,000

โครงการส่งเสริมการ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

โครงการส่งเสริมการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปี 
2560

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ  ประจําปี 
2560

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกไผ่ 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และให้ความรู้แก่ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว))
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน เทศบาลตําบล
จันจว้า

20,000

โครงการส่งเสริมการ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปี 
2560

10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ  ประจําปี 
2560

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกไผ่ 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และให้ความรู้แก่ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

248,500 248,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว))

129,200 129,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

โครงการสภา
ประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน

โครงการสาธารณสุข
โปร่งใส ใส่ใจผู้
ประกอบกิจการ

10,000

โครงการสืบสาน
ตํานานเวียงหนองหล่ม 100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับพิษภัย
ของยาเสพติด

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

90,000 90,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน)

3,042,600 3,042,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน)

1,550,055 1,550,055

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

2,252,400 2,252,400

โครงการสภา
ประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน

15,000 15,000

โครงการสาธารณสุข
โปร่งใส ใส่ใจผู้
ประกอบกิจการ

10,000

โครงการสืบสาน
ตํานานเวียงหนองหล่ม 100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับพิษภัย
ของยาเสพติด

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีฮ้องขวัญข้าว
สู่ขวัญควาย

10,000

โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน

โครงการอบรมการ
ประมงพืนบ้าน 15,000

โครงการอบรมป้องกัน
แก้ไขการแพร่ระบาด
ยาเสพติด

โครงการอบรมวินัยครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายและพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 130,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000 5,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีฮ้องขวัญข้าว
สู่ขวัญควาย

10,000

โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน

15,000 15,000

โครงการอบรมการ
ประมงพืนบ้าน 15,000

โครงการอบรมป้องกัน
แก้ไขการแพร่ระบาด
ยาเสพติด

10,000 10,000

โครงการอบรมวินัยครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายและพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 55,000 605,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 200,000

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 115,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 700,000 1,080,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 5,000 30,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 25,000 225,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,853,500 1,853,500

วัสดุการเกษตร 75,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000 20,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

เครืองโทรศัพท์ 
จํานวน 2 เครือง 2,000

เครืองปรับอากาศ 
จํานวน 4 เครือง

ตู้บานเลือนกระจก (มอ
ก.) จํานวน 2 ตู้

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 
จํานวน 5 ชุด

พัดลมเพดาน  จํานวน 
3  เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1  เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก   จํานวน 1 
เครือง

เครืองพิมพ์  
Multifunction   
จํานวน 1 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 122,000 500,000 622,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 250,000 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 12,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 600,000 670,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 50,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

เครืองโทรศัพท์ 
จํานวน 2 เครือง 2,000

เครืองปรับอากาศ 
จํานวน 4 เครือง 120,000 120,000

ตู้บานเลือนกระจก (มอ
ก.) จํานวน 2 ตู้ 11,200 11,200

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 
จํานวน 5 ชุด 12,500 12,500

พัดลมเพดาน  จํานวน 
3  เครือง 6,000 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1  เครือง 16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือง 32,000 29,000 61,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก   จํานวน 1 
เครือง

21,000 21,000

เครืองพิมพ์  
Multifunction   
จํานวน 1 เครือง

7,900 7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์  จํานวน 1 
เครือง

7,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนาม
สําหรับเด็ก

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ชาร์จไฟ  จํานวน  1 
ตู้ 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือเครืองออก
กําลังกาย 132,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา  จํานวน 
2 เครือง 6,000

เครืองพ่นหมอกควัน  
จํานวน 1 เครือง 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์  จํานวน  
2 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  จํานวน  
1  เครือง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านกิวพร้าว  
หมู่ที 4  ตําบลจันจว้า
ใต้

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง 
 หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์  จํานวน 1 
เครือง

7,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนาม
สําหรับเด็ก 350,000 350,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ชาร์จไฟ  จํานวน  1 
ตู้ 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือเครืองออก
กําลังกาย 132,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา  จํานวน 
2 เครือง 6,000

เครืองพ่นหมอกควัน  
จํานวน 1 เครือง 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์  จํานวน  
2 ตัว 29,600 29,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  จํานวน  
1  เครือง

17,000 17,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านกิวพร้าว  
หมู่ที 4  ตําบลจันจว้า
ใต้

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง 
 หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านสันนา
หนองบัว  หมู่ 10  
ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านหนองปึง 
หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านห้วยนําราก 
หมู่ 4 ตําบลจันจว้า

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ตําบลจันจว้า

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
บ้านดง หมู่ 6  ตําบล
จันจว้า

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมทางเชือม บ้าน
สันหลวง  หมู่ 10  
ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านป่า
สักหลวง  หมู่ 2 ตําบล
จันจว้าใต้

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 
ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้าน
หนองร่อง หมู่ 8 ตําบล
จันจว้า

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้

400,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านสันนา
หนองบัว  หมู่ 10  
ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านหนองปึง 
หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บ้านห้วยนําราก 
หมู่ 4 ตําบลจันจว้า

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ตําบลจันจว้า

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
บ้านดง หมู่ 6  ตําบล
จันจว้า

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมทางเชือม บ้าน
สันหลวง  หมู่ 10  
ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านป่า
สักหลวง  หมู่ 2 ตําบล
จันจว้าใต้

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 
ตําบลจันจว้าใต้

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้าน
หนองร่อง หมู่ 8 ตําบล
จันจว้า

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน  บ้านป่าถ่อน 
หมู่ 11 ตําบลจันจว้าใต้

200,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก  
หมู่ 8 ตําบลจันจว้าใต้

200,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน(สุสาน
เก่า) บ้านหนองครก 
หมู่ที 6  ตําบลจันจว้า
ใต้

300,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

167,500

โครงการการก่อสร้าง
ถนนเคฟซีล บ้านใหม่ 
หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลนําลึก บ้านห้วย
นําราก หมู่ 4 ตําบลจัน
จว้า

400,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังกล้องวงจรปิด 
บริเวณจุดสําคัญของ
หมู่บ้าน บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ตําบลจัน
จว้าใต้

400,000

โครงการซ่อมแซม
แซมถนน ค.ส.ล. บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ตําบล
จันจว้า

140,000

โครงการถมดินลูกรัง
คันดินแม่นําคํา  บ้าน
แม่คําฝังหมิน หมู่ 9 
ตําบลจันจว้าใต้

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน  บ้านป่าถ่อน 
หมู่ 11 ตําบลจันจว้าใต้

200,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก  
หมู่ 8 ตําบลจันจว้าใต้

200,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน(สุสาน
เก่า) บ้านหนองครก 
หมู่ที 6  ตําบลจันจว้า
ใต้

300,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

167,500

โครงการการก่อสร้าง
ถนนเคฟซีล บ้านใหม่ 
หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลนําลึก บ้านห้วย
นําราก หมู่ 4 ตําบลจัน
จว้า

400,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังกล้องวงจรปิด 
บริเวณจุดสําคัญของ
หมู่บ้าน บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ตําบลจัน
จว้าใต้

400,000

โครงการซ่อมแซม
แซมถนน ค.ส.ล. บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ตําบล
จันจว้า

140,000

โครงการถมดินลูกรัง
คันดินแม่นําคํา  บ้าน
แม่คําฝังหมิน หมู่ 9 
ตําบลจันจว้าใต้

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
สํานักงานอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการเรียงหิน
ป้องกันตลิงพังตลอด
แนวแม่นําคํา บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ตําบลจัน
จว้า

200,000

โครงการเรียงหินลํานํา
ห้วย บ้านห้วยนําราก 
หมู่ 5 ตําบลจันจว้า

400,000

โครงการสร้างโครง
หลังคาลาน
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลจันจว้า

500,000

เงินชดเชยการปรับ
ราคาค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าปรับปรุงทีดิน รวม
ถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง
ก่อสร้าง

1,560,000

โครงการปรับปรุงสระ
ว่ายนํา (โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1)

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค 
(โรงเรียนเทศบาล 2)

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
สํานักงานอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจันจว้า

300,000

โครงการเรียงหิน
ป้องกันตลิงพังตลอด
แนวแม่นําคํา บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ตําบลจัน
จว้า

200,000

โครงการเรียงหินลํานํา
ห้วย บ้านห้วยนําราก 
หมู่ 5 ตําบลจันจว้า

400,000

โครงการสร้างโครง
หลังคาลาน
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลจันจว้า

500,000

เงินชดเชยการปรับ
ราคาค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K)

38,400 38,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

400,000 400,000

ค่าปรับปรุงทีดิน รวม
ถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง
ก่อสร้าง

1,560,000

โครงการปรับปรุงสระ
ว่ายนํา (โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1)

50,000 50,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค 
(โรงเรียนเทศบาล 2)

62,000 62,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 170,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 200,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 800,000

รวม 33,351,349 125,000 15,793,080 2,373,400 470,000 4,972,480 402,660 2,781,844
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 45,000 45,000

เงินอุดหนุนเอกชน 230,000 400,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,984,000 45,000 45,000 2,879,000

รวม 28,686,015 2,699,012 19,345,160 111,000,000
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