
          

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลจันจว้า 
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ด้วยเทศบาลต าบลจันจว้า  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลจันจว้า  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  เทศบาลต าบลจันจว้าจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลต าบลจันจว้า  หรืองานแผนและ
งบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  หมายเลข
โทรศัพท์ 0-5377-5123 หรือทางเว็ปไซต์  www.janjawa.go.th 

  ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่    27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

 

           บรรจง  ยางยืน 
(นายบรรจง  ยางยืน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลจนัจว้า 
อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 

 
 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



เทศบาลตําบลจันจว้า

เขต/อําเภอ แม่จัน    จังหวัดเชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49  ซอย-  ถนนแม่จัน-เชียงแสน  แขวง/ตําบล จันจว้าใต้
  เขต/อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย  57270

พืนที 128.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 14,934 คน

ชาย 7,099 คน

หญิง 7,835 คน

ข้อมูล ณ วันที 29 สิงหาคม 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจว้า

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลจันจว้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลจัน
จว้าอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลจันจว้าจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 101,698,205.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 57,696,840.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 38,954,910.97 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 321,597.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 8,365,309.96 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 108,707,534.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,482,651.13 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 607,248.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 732,120.48 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 214,561.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 47,638,810.81 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 58,032,143.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,926,344.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 81,803,603.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 26,601,844.42 บาท

งบบุคลากร จํานวน 28,757,200.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 17,182,104.22 บาท

งบลงทุน จํานวน 6,558,860.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,703,594.48 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,873,516.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,205,270.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 1,815,777.49 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,407,897.27 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,694,167.60 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 1,767,785.08 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,486,933.14 1,380,000.00 1,400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 850,637.68 689,500.00 698,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 909,623.16 660,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 257,093.00 179,500.00 60,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,504,286.98 2,909,000.00 2,958,700.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 54,675,800.14 48,270,000.00 50,590,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 54,675,800.14 48,270,000.00 50,590,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 57,026,376.00 63,521,000.00 64,951,300.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 57,026,376.00 63,521,000.00 64,951,300.00

รวม 115,206,463.12 114,700,000.00 118,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 30,388,443.49 35,056,100.00 36,430,123.00

งบบุคลากร 34,746,850.00 39,058,200.00 41,060,490.00

งบดําเนินงาน 22,590,298.72 25,729,100.00 25,429,387.00

งบลงทุน 11,396,317.00 11,948,600.00 12,228,000.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 12,000.00 13,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,415,328.12 2,896,000.00 3,339,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 102,548,237.33 114,700,000.00 118,500,000.00

รวม 102,548,237.33 114,700,000.00 118,500,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 20,449,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,926,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 30,007,891

แผนงานสาธารณสุข 3,669,518

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 382,260

แผนงานเคหะและชุมชน 4,030,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,239,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,416,160

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,558,088

แผนงานการเกษตร 390,200

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 36,430,123

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 118,500,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,828,900 679,080 3,976,800 14,484,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,756,900 679,080 3,976,800 11,412,780

งบดําเนินงาน 4,227,200 162,000 1,400,200 5,789,400

    ค่าตอบแทน 478,000 42,000 84,800 604,800

    ค่าใช้สอย 2,069,200 120,000 509,400 2,698,600

    ค่าวัสดุ 720,000 0 806,000 1,526,000

    ค่าสาธารณูปโภค 960,000 0 0 960,000

งบลงทุน 65,500 0 32,000 97,500

    ค่าครุภัณฑ์ 65,500 0 32,000 97,500

งบรายจ่ายอืน 13,000 0 0 13,000

    รายจ่ายอืน 13,000 0 0 13,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 0 0 65,000

    เงินอุดหนุน 65,000 0 0 65,000

                                             รวม 14,199,600 841,080 5,409,000 20,449,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,775,700 0 1,775,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,775,700 0 1,775,700

งบดําเนินงาน 578,800 284,000 862,800

    ค่าตอบแทน 40,000 30,000 70,000

    ค่าใช้สอย 493,800 120,000 613,800

    ค่าวัสดุ 45,000 134,000 179,000

งบลงทุน 0 27,500 27,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 27,500 27,500

งบเงินอุดหนุน 260,000 0 260,000

    เงินอุดหนุน 260,000 0 260,000

                                             รวม 2,614,500 311,500 2,926,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,806,420 13,318,284 15,124,704

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,806,420 13,318,284 15,124,704

งบดําเนินงาน 767,200 11,197,587 11,964,787

    ค่าตอบแทน 4,000 43,800 47,800

    ค่าใช้สอย 733,200 9,149,097 9,882,297

    ค่าวัสดุ 30,000 1,920,690 1,950,690

    ค่าสาธารณูปโภค 0 84,000 84,000

งบลงทุน 0 966,400 966,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 429,400 429,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 537,000 537,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,089,000 2,089,000

    เงินอุดหนุน 0 2,089,000 2,089,000

                                             รวม 2,573,620 27,571,271 30,144,891



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,337,318 2,337,318

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,337,318 2,337,318

งบดําเนินงาน 1,236,000 1,236,000

    ค่าตอบแทน 222,000 222,000

    ค่าใช้สอย 724,000 724,000

    ค่าวัสดุ 290,000 290,000

งบลงทุน 96,200 96,200

    ค่าครุภัณฑ์ 46,200 46,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000

                                             รวม 3,669,518 3,669,518

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 323,760 323,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,760 323,760

งบดําเนินงาน 34,000 34,000

    ค่าตอบแทน 4,000 4,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 24,500 24,500

    ค่าครุภัณฑ์ 24,500 24,500

                                             รวม 382,260 382,260



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 1,594,200 516,060 679,320 2,789,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,594,200 516,060 679,320 2,789,580

งบดําเนินงาน 130,000 332,800 718,200 1,181,000

    ค่าตอบแทน 30,000 45,600 0 75,600

    ค่าใช้สอย 0 137,200 638,200 775,400

    ค่าวัสดุ 100,000 150,000 80,000 330,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000

    เงินอุดหนุน 0 60,000 0 60,000

                                             รวม 1,724,200 908,860 1,397,520 4,030,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 484,500 484,500

    ค่าใช้สอย 484,500 484,500

งบเงินอุดหนุน 755,000 755,000

    เงินอุดหนุน 755,000 755,000

                                             รวม 1,239,500 1,239,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 491,160 0 0 491,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 491,160 0 0 491,160

งบดําเนินงาน 60,000 340,000 415,000 815,000

    ค่าใช้สอย 35,000 340,000 415,000 790,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 0 5,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 110,000 110,000

    เงินอุดหนุน 0 0 110,000 110,000

                                             รวม 551,160 340,000 525,000 1,416,160



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,105,460 1,628,028 3,733,488

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,105,460 1,628,028 3,733,488

งบดําเนินงาน 974,800 1,812,900 2,787,700

    ค่าตอบแทน 125,400 220,400 345,800

    ค่าใช้สอย 324,400 1,112,500 1,436,900

    ค่าวัสดุ 525,000 480,000 1,005,000

งบลงทุน 94,900 10,805,000 10,899,900

    ค่าครุภัณฑ์ 94,900 300,000 394,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 10,505,000 10,505,000

                                             รวม 3,175,160 14,245,928 17,421,088

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 227,200 110,000 337,200

    ค่าใช้สอย 187,200 110,000 297,200

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 53,000 0 53,000

    ค่าครุภัณฑ์ 3,000 0 3,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 0 50,000

                                             รวม 280,200 110,000 390,200

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 36,430,123 36,430,123

    งบกลาง 36,430,123 36,430,123

                                             รวม 36,430,123 36,430,123



ยอดรวม

20,449,680

2,926,000

30,144,891

3,669,518

382,260

4,030,580

1,239,500

1,416,160

17,421,088

390,200

36,430,123

118,500,000

ยอดรวม

65,000

1,193,280

1,615,720

6,000

2,880,000

                 โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตั ิ

2496 มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจนัจวา้และโดยอนุมตัขิองนายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบียบการ

เบกิจา่ยเงนิของเทศบาลต าบล

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิ้น

ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 2,880,000 บาท ดงัน้ี

งบ

งบกลาง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านบริหารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 121,380,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิน้ 118,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลจนัจว้า

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย



(นางวนัดี  ราชชมภ)ู

ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่จนั  ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดั

เชียงราย

(ลงนาม)......วนัดี  ราชชมภ.ู............

เห็นชอบ

(นายบรรจง  ยางยืน)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้

(ลงนาม).......บรรจง.....ยางยืน................

ประกาศ ณ วนัที ่......๒๗...กนัยายน.....๒๕๖๑........................................................

ข้อ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้มีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 569,914.97 586,837.20 610,253.01 580,000.00 3.45 % 600,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 556,283.90 557,939.75 559,745.13 550,000.00 0.00 % 550,000.00

     ภาษีป้าย 159,988.80 216,095.00 316,935.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,286,187.67 1,360,871.95 1,486,933.14 1,380,000.00 1,400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,569.60 3,589.00 3,123.40 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,581.19 6,180.62 12,030.28 6,000.00 66.67 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 537,870.00 546,615.00 556,370.00 530,000.00 0.94 % 535,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 7,710.00 7,410.00 7,470.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 5,510.00 6,990.00 8,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 3,050.00 2,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 1,827.00 1,960.00 244.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 939,842.00 16,425.07 225,360.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 25,380.00 25,865.00 23,405.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 7,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 % 7,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,370.00 2,280.00 2,040.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 10.00 0.00 435.00 300.00 0.00 % 300.00

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  16:32:09 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 2,420.00 2,050.00 1,940.00 2,500.00 -16.00 % 2,100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,539,489.79 630,114.69 850,637.68 689,500.00 698,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 961,781.48 917,049.05 909,623.16 660,000.00 6.06 % 700,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 961,781.48 917,049.05 909,623.16 660,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 257,200.00 162,900.00 98,500.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 612.00 678.00 628.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 77,970.00 307,545.96 157,965.00 79,000.00 -87.34 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 335,782.00 471,123.96 257,093.00 179,500.00 60,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 807,269.13 580,914.75 402,642.75 550,000.00 0.00 % 550,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 31,691,699.80 32,876,097.51 33,665,698.60 30,000,000.00 3.33 % 31,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,255,536.68 6,151,817.74 5,980,883.01 6,110,000.00 -3.44 % 5,900,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 215,791.80 351,397.75 313,023.53 250,000.00 8.00 % 270,000.00

     ภาษีสุรา 3,229,306.01 3,134,609.45 3,157,475.31 2,950,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 5,562,870.08 6,742,570.77 7,609,143.94 6,100,000.00 67.21 % 10,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 63,603.19 74,614.48 123,598.10 70,000.00 14.29 % 80,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 160,568.42 143,288.18 98,595.90 130,000.00 -30.77 % 90,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 2,383,908.00 4,182,425.00 3,324,739.00 2,110,000.00 18.48 % 2,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 50,370,553.11 54,237,735.63 54,675,800.14 48,270,000.00 50,590,000.00

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  16:32:09 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 32,573,971.00 30,888,980.00 57,026,376.00 63,521,000.00 2.25 % 64,951,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 32,573,971.00 30,888,980.00 57,026,376.00 63,521,000.00 64,951,300.00

รวมทุกหมวด 87,067,765.05 88,505,875.28 115,206,463.12 114,700,000.00 118,500,000.00

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  16:32:09 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 118,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,400,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 600,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 550,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 698,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท
ตังรับเป็นรายการใหม่   เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 535,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 7,000 บาท

ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 23,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 200 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 7,500 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 300 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,100 บาท
ตังไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 800,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 700,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียเพิมขึน
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
เนืองจากคาดว่าจะเก็บค่าเช่าหรือการบริการสถานทีเพิมขึนจากปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากได้แยกประเภทรายได้ออกไปตังไว้ใน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เพิมอีก 1 รายการ 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 50,590,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 550,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 31,000,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,900,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 270,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,200,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,500,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 64,951,300 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 64,951,300 บาท

ตังตามหนังสือ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน  2561  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ ว
 2072  ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0810.6/ ว 2076  ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ ว
 1875  ลงวันที  21  มิถุนายน  2561
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ ว
 1893  ลงวันที  22  มิถุนายน  2561
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000 756,000 756,000 0 % 756,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,056,507.35 3,475,040 4,035,294 4,445,440 6.79 % 4,747,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,170 12,870 2,220 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 310,800 369,200 398,399 398,400 0 % 398,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 399,675 374,700 435,180 444,120 11.54 % 495,360

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 850 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 880,114 895,440 927,360 960,120 6 % 1,017,744

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอแม่จัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 129,500 168,000 168,000 155,820 -36.98 % 98,196

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,779,616.35 5,295,250 5,966,453 6,403,900 6,756,900

รวมงบบุคลากร 7,851,616.35 8,367,250 9,038,453 9,475,900 9,828,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,205,150 2,404,800 2,300,940 120,000 0 % 120,000

ค่าเบียประชุม 18,000 18,000 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 223,050 228,000 235,000 303,600 -7.11 % 282,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 84,431 79,581 80,980 116,200 -43.2 % 66,000

รวมค่าตอบแทน 1,530,631 2,730,381 2,616,920 559,800 478,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 402,940.75 168,833 343,164 153,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 97,200

ค่าจ้างเหมาอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 123,945 60,475 52,825 90,000 0 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 211,537.23 0 0 0 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0 30,000 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 220,413.36 0 148,553.16 200,000 -10 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ 54,890 14,740 9,000 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินและ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง 0 0 12,500 50,000 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ 81,894 0 15,800 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
และสมาชิกสภาท้องถิน 0 0 0 640,000 56.25 % 1,000,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 1,500 0 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 2,000 9,200 10,000 0 % 10,000

ค่าลงทะเบียน 0 199,300 73,100 130,000 -23.08 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล 27,500 10,000 10,000 10,000 100 % 20,000

โครงการตรวจสอบและพัฒนาแนวเขต
ทีดินสาธารณะประโยชน์เข้าพืนทีเวียง
หนองหล่ม

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000 39,113.5 35,475 80,000 -100 % 0

โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล 0 3,400 300 0 0 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชัน 0 0 8,340 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

0 0 35,430 82,000 -39.02 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจันจว้า

0 0 9,572 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
จันจว้า

0 7,775 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  16:34:09 หน้า : 3/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 97,060 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
ประจําปี  2558

49,936 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่
โกง 0 0 0 8,000 25 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการ
ดูนกเวียงหนองหล่ม 0 0 15,000 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสา
สมัครมัคคุเทศก์ชุมชน 0 20,000 10,000 10,000 50 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสา
สมัครมัคคุเทศก์น้อย 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบืองต้นเกียวกับงานทะเบียนราษฎร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการมหกรรมวันดูนกเวียงหนอง
หล่ม 0 29,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 0 0 9,650 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการ
มีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสภาประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน 0 0 10,400 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน 0 0 7,790 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการดูนก
เวียงหนองหล่ม 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,340 140,783.89 44,210 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,111,359.11 1,034,817.62 860,309.16 1,793,000 2,069,200

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 13,000 53.85 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 22,027 49,365 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 9,945 43,721 42,969 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 652,154.39 507,297.51 548,294.97 690,000 -8.7 % 630,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,175 3,040 3,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 701,274.39 576,085.51 644,228.97 823,000 720,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 581,913.29 416,290.91 399,074.57 600,000 -3.33 % 580,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 69,819.28 59,592.85 53,533.99 60,000 0 % 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 48,125 39,819 39,059 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 241,713 340,108 294,405.8 310,000 -9.68 % 280,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 941,570.57 855,810.76 786,073.36 1,010,000 960,000

รวมงบดําเนินงาน 4,284,835.07 5,197,094.89 4,907,531.49 4,185,800 4,227,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม 7,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกชนิดมีพนังพิง 75,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 45,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์ 0 9,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือเครืองโทรสาร 0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 0 0 8,990 0 0 % 0

จัดซือชุดรับแขก 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ 0 50,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะประชุมเอนกประสงคฺ์ 0 44,750 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมติดพนัง 0 14,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 896,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 80,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองเสียงกลางแจ้ง  พร้อม
อุปกรณ์ 0 99,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองเสียงเคลือนที 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 99,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
พร้อมจอ 19,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
พร้อมจออัตโนมัติ 0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือคูเลอร์นําเย็นสแตนเลส 0 8,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองซักผ้า 9,850 0 0 0 0 % 0

จัดซือถังต้มนําไฟฟ้าดิจิตอล 0 10,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือพัดลมไอนํา 0 40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mulifuonction 
ชนิดเลเซอร์/LED  ขาวดํา  จํานวน  2 
เครือง

42,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง  0 0 28,800 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 48,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   จํานวน 1 
เครือง 0 0 20,900 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 7,500

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
(โน๊ตบุ๊ค) 0 20,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ 0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 7,300 -100 % 0

จัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดิส  0 0 0 10,000 -100 % 0

เพือจัดซือเครืองพิมพ์เอกสารเครือง
พิมพ์ 0 7,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,562.42 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,200,412.42 341,950 58,690 241,600 65,500

รวมงบลงทุน 1,200,412.42 341,950 58,690 241,600 65,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

0 0 0 12,000 -100 % 0

รายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 0 0 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 13,000

รวมรายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 12,000 13,000

รวมงบรายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 12,000 13,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 45,000 45,000 45,000 45,000 -100 % 0

เพิมประสิทธิภาพสถานทีกลางเพือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับอําเภอ

0 0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 30,000 45,000 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งาน
ประเพณีท้องถิน และวันสําคัญต่าง ๆ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 10,000 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 15,000 25,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 115,000 90,000 85,000 65,000

รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 115,000 90,000 85,000 65,000

รวมงานบริหารทัวไป 13,467,863.84 14,032,294.89 14,105,674.49 14,000,300 14,199,600
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 736,110 832,560 548,960 641,280 5.89 % 679,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 736,110 832,560 548,960 641,280 679,080

รวมงบบุคลากร 736,110 832,560 548,960 641,280 679,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 71,400 72,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,870 1,870 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 73,270 73,870 36,000 42,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 27,430 9,950 1,516 10,000 -100 % 0

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  และเข้าเล่ม 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 6,400 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัด
ทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลจันจว้า 0 49,690 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10,124 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 19,780 8,230.7 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 28,800 7,400 44,800 -33.04 % 30,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน จัดเวที
ประชุมประชาคม เพือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

32,870 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 
ประจําปี 2560

0 0 23,332 0 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 
ประจําปี 2561

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชัน 0 1,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนชุมชน จัด
ประชุม  ประชาคม สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน  เพือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

0 26,452 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชน
และหน่วยงาน

0 0 0 11,500 -13.04 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนและการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

0 0 18,340 13,700 -100 % 0

โครงการรังวัดสอบเขตทีดินและออก
หนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง 7,050 0 0 0 0 % 0

โครงการสภาประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน 0 18,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือ
ประชาชน 0 18,870 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,474 180,042 58,818.7 140,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 150,744 253,912 94,818.7 182,000 162,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ   
จํานวน 1 เครือง 0 21,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 21,500 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 886,854 1,107,972 643,778.7 823,280 841,080

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,817,680 2,007,836 2,158,560 2,499,784 14.01 % 2,849,880

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 147,900 152,400 170,400 0 % 170,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,059,220 1,023,360 839,040 842,616 3.53 % 872,352

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 164,500 192,000 152,000 144,000 -41.55 % 84,168

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,175,800 3,371,096 3,302,000 3,656,800 3,976,800

รวมงบบุคลากร 3,175,800 3,371,096 3,302,000 3,656,800 3,976,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,900 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,510 9,000 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 102,700 35,500 30,000 105,000 -65.71 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 58,209 31,510 39,575 38,800 0 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 186,809 69,520 78,575 153,800 84,800
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 113,700 54,135 105,030 204,400 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 194,400

ค่าจ้างเหมาอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าลงทะเบียน 0 0 49,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 46,942 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 71,892 42,472 50,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 112,100 0 40,000 100 % 80,000

โครงการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,667 1,350 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง    การจัด
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  การจัด
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)

22,125 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  การจัด
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 5,930 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 0 5,260 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 9,512 8,926 8,366 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,650 3,000 5,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 200,596 257,333 216,528 344,400 509,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 549,360.5 395,268 380,486.05 500,000 0 % 500,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 229,965 198,915 300,000 300,000 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 779,325.5 594,183 680,486.05 800,000 806,000

รวมงบดําเนินงาน 1,166,730.5 921,036 975,589.05 1,298,200 1,400,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้ 2 บาน (มอก.) 37,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองเจาะกระดาษแบบมือโยก  0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซือเครืองรับโทรสาร 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือตู้ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ใบ ๆ 
ละ 7,500.-บาท 0 13,800 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บแผนที 0 0 0 15,000 -100 % 0

พัดลมเพดาน  จํานวน 3  เครือง 0 0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง 0 0 15,900 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 32,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,500 13,800 21,600 35,000 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
( ค่า K) 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0

รวมงบลงทุน 37,500 13,800 21,600 55,000 32,000

รวมงานบริหารงานคลัง 4,380,030.5 4,305,932 4,299,189.05 5,010,000 5,409,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 18,734,748.34 19,446,198.89 19,048,642.24 19,833,580 20,449,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 188,280 218,255 231,840 245,280 5.43 % 258,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,560 1,313,760 1,249,560 1,352,460 1.38 % 1,371,156

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 98,500 168,000 185,000 164,640 -11.36 % 145,944

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,530,340 1,700,015 1,666,400 1,762,380 1,775,700

รวมงบบุคลากร 1,530,340 1,700,015 1,666,400 1,762,380 1,775,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 23,400 11,500 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 2,500 3,000 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 25,400 14,000 39,000 40,000 40,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 187,000 177,000 290,500 291,600 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 388,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี พ.ศ. 
2559

0 29,440 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3,718 0 18,566 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 9,008 0 20,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 6,000 5,900 20,000 0 % 20,000

โครงการกิจกรรมเนืองในวัน อปพร.  
ประจําปี 2558 49,904 0 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมเนืองในวัน อปพร.  
ประจําปี 2560 0 0 18,973 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยา
เสพติด (จัดระเบียบสังคม) ศปส. 
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี 2558 69,770 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยา
เสพติด (จัดระเบียบสังคม) ศปส. 
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี 2559

0 28,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยา
เสพติด (จัดระเบียบสังคม) ศปส. 
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปี 2560

0 0 9,900 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยา
เสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชาร่วมใจสร้างสรรค์ความ
สามัคคี เพือความปรองดองและ
สมานฉันท์

0 19,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการบริการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน 0 0 9,360 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการบริการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจันจว้า 
ประจําปี พ.ศ. 2559

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล   59,690 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 และป้องกันยาเสพติดในช่วง
เทศกาลในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า

0 68,680 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์

0 0 54,140 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์   ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี 2560 0 0 9,150 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน 
ประจําปี 2558

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขการแพร่
ระบาดยาเสพติด 0 0 9,150 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ในวัน อปพร.) 0 23,400 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,940 0 58,070 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 420,022 370,928 483,709 386,600 493,800
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ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,500 17,600 30,280 12,500 -20 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 0 4,985 15,000 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอืน 0 13,820 9,968 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 31,500 31,420 45,233 47,500 45,000

รวมงบดําเนินงาน 476,922 416,348 567,942 474,100 578,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือวิทยุสือสารชนิดมือถือ 0 0 0 72,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 0 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเตียงนอน 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 25,000 บาท 0 47,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ นิด LED  
ขาวดํา 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 2,800 -100 % 0

จัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0 0 0 3,000 -100 % 0
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เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดตัง
โต๊ะ  จํานวน 1  ชุด  สําหรับปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
หน้า 141 ข้อ 30 )(ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  )  

23,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลียม 58,200 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 129,138 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 210,338 53,500 0 116,800 0

รวมงบลงทุน 210,338 53,500 0 116,800 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 45,000 45,000 45,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราบยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป
.ปส.อ.แม่จัน) อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 230,000 230,000 210,000 230,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะ
ยาเสพติดประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 230,000

รวมเงินอุดหนุน 250,000 275,000 255,000 275,000 260,000

รวมงบเงินอุดหนุน 250,000 275,000 255,000 275,000 260,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,467,600 2,444,863 2,489,342 2,628,280 2,614,500

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 16,800 78.57 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,800 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  
ประจําปี 2558

9,700 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย

0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการ
ขับขีปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการ
ขับขีปลอดภัย   ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  
และแผ่นดินไหว 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  
และแผ่นดินไหว ประจําปี 2560 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินถล่ม  
และแผ่นดินไหว ประจําปี พ.ศ. 2559 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน
และไฟป่า 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน
และไฟป่า ประจําปี 2560 0 0 8,750 0 0 % 0
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โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน
และไฟป่า ประจําปี พ.ศ. 2559 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับ
ภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน

9,700 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับ
ภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน  
ประจําปี 2560

0 0 8,950 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับ
ภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ   แก่ประชาชน พ.ศ. 
2559

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับ
ภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ   และ
สาธารณภัยต่าง ๆ  แก่ประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกียวกับ
ภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ และสาธารณ
ภัยต่าง ๆ  แก่ประชาชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
แผ่นดินไหว  การซ้อมแผนรับแผ่นดิน
ไหว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

0 0 0 43,200 -100 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  ประจําปี 
2560

0 0 8,450 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  ประจําปี พ.ศ
. 2559

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับแผ่น
ดินถล่ม  การซ้อมแผนเตรียมความ
พร้อมรับเมือแผ่นดินไหว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เพือช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เพือช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,400 40,000 36,150 148,200 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,350 6,600 8,400 7,500 233.33 % 25,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 9,910 0 100 % 99,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 46,850 65,400 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอืน 9,960 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 76,160 72,000 18,310 17,500 134,000

รวมงบดําเนินงาน 100,560 112,000 54,460 182,500 284,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 27,500
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์  จํานวน  2 ตัว 0 0 29,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จ้ดซือชุดดับเพลิง 0 0 36,000 0 0 % 0

จัดซือชุดดับเพลิง 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 65,600 40,000 27,500

รวมงบลงทุน 0 0 65,600 40,000 27,500

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,560 112,000 120,060 222,500 311,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,568,160 2,556,863 2,609,402 2,850,780 2,926,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 912,960 982,050 963,100 1,205,080 14.07 % 1,374,600

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 140,400 8.55 % 152,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,680 230,920 240,480 245,160 3.36 % 253,392

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,500 29,000 36,000 34,260 -24.03 % 26,028

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,293,540 1,376,370 1,373,980 1,624,900 1,806,420

รวมงบบุคลากร 1,293,540 1,376,370 1,373,980 1,624,900 1,806,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 32,500 9,000 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 32,500 9,000 0 0 4,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,802,130 1,886,640 623,482 667,400 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 583,200

ค่าจ้างเหมาอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,270 30,584 55,842.2 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าลงทะเบียน 0 48,000 96,600 55,000 -45.45 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,350 21,950 13,025 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,841,750 1,987,174 788,949.2 872,400 733,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 124,100 84,000 20,750 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 48,600 26,780 114,000 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 172,700 110,780 134,750 80,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 2,046,950 2,106,954 923,699.2 952,400 767,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลือนกระจก (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 17,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง 0 0 15,700 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 47,894.27 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,394.27 0 26,900 0 0

รวมงบลงทุน 74,394.27 0 26,900 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,414,884.27 3,483,324 2,324,579.2 2,577,300 2,573,620

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 6,201,738 6,551,889 7,823,930 8,418,000 4.75 % 8,817,600

เงินประจําตําแหน่ง 231,653 268,800 268,800 436,800 38.46 % 604,800

เงินวิทยฐานะ 287,653 366,800 471,800 777,000 31.89 % 1,024,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,774,120 1,947,170 2,291,464 2,568,120 2.88 % 2,642,196

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,500 137,000 235,000 237,900 -3.79 % 228,888

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,568,664 9,271,659 11,090,994 12,437,820 13,318,284

รวมงบบุคลากร 8,568,664 9,271,659 11,090,994 12,437,820 13,318,284

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 -50 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 16,800 42.86 % 24,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,000 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,000 51,600 43,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,306,754 1,178,612 1,407,798 1,598,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 1,652,400
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ค่าจ้างเหมาอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการกิจกรรมวันครู 0 10,700 9,500 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครังที 2 0 0 29,600 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครังที 3 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า ครังที 2 0 0 29,775 0 0 % 0

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า ครังที 3 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบล
จันจว้า ครังที 4 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 77,400 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 120,000 98,500 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน)

0 1,077,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

0 2,345,903.5 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล         
จันจว้าเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลาง
วัน อัตราวันละ 20 บาท จํานวน            
  280 วัน

182,720 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล        
จันจว้าเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็ก 1 คน (กรมอุดหนุนคนละ        
       2,000 บาท, อปท.สมทบคนละ 
2,000 บาท)

4,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล        
จันจว้าเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล     
     จันจว้า 

8,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่      
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่      
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
1 คน

4,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวงใหม่      
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวัน 
อัตราวันละ 20 บาท จํานวน 280 วัน

207,740 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 200,000 0 698,500 2,348,800 -2.72 % 2,284,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

0 20,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน)

0 1,608,494 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล
สําหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส)

0 0 703,292 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว))

0 0 139,400 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนเพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเพือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0)

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน 
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

0 0 63,500 89,000 6.74 % 95,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน)

0 0 877,100 2,062,600 -34.13 % 1,358,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 153,000 -6.67 % 142,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน)

0 0 1,549,655 1,492,990 -5.74 % 1,407,347
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 0 100 % 39,550

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)

0 0 2,103,300 2,190,800 -5.26 % 2,075,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการจัดการแข่งขัน 
    กีฬาสีสายสัมพันธ์ ศพด.ทต.จันจว้า 
ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร
.ท.2

19,000 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวง
ใหม่

30,000 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญแห่งชาติ ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด
.วัดสันหลวงใหม่, ร.ร.ท.1, และร.ร.ท.2

0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการจัดทํา          
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย (ท.1)

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการจัดส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการของ ศพด.ทต
.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 
และร.ร.ท.2

15,000 58,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการประกวด       
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับสถาน       
      ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.    
             วัดสันหลวงใหม่) สถานศึกษา
ละ 50,000 บาท

80,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนละ           
20,000 บาท)

40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการปัจฉิมนิเทศ 
ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด.วัดสันหลวง
ใหม่, ร.ร.ท.1, และร.ร.ท.2

0 7,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการ    
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน   (SBMLD)            
      ร.ร.เทศบาล 1 และร.ร.เทศบาล 2 
(ร.ร.ละ 750,000 บาท)

910,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการเยียมบ้านนัก
เรียน ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวง
ใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

6,000 27,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการสงเคราะห์
ปัจจัยพืนฐานเด็กนักเรียนยากจนและ
ด้อยโอกาส ศพด.ทต.จันจว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่ ร.ร.ท.1 และร.ร.ท.2

0 21,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการสงเคราะห์
ปัจจัยพืนฐานให้นักเรียนยากจน ศพด
.ทต.จันจว้า ศพด.วัดสันหลวงใหม่ ร.ร
.ท.1  และร.ร.ท.2

300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท
. ท.1 และท.2 (โรงเรียนละ 50,000 
บาท)

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการสวนพฤกษาน่า
รู้ ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

0 1,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการสือสัมพันธ์
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ศพด.ทต.จัน
จว้า และศพด.วัดสันหลวงใหม่

10,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการอบรมผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือขันสูง โรงเรียนเทศบาล 1 
ต้นยาง

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการอาเซียนศึกษา
ศพด.ทต.จันจว้า และศพด.วัดสันหลวง
ใหม่

0 1,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ            
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ท.1 ท.2 (โรงเรียนละ 15,000 บาท)

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ          
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียน
เทศบาล 2             (โรงเรียนละ 
50,000 บาท)

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ        
พัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา ท.1 
ท.2 (โรงเรียนละ 50,000 บาท)

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ        
พัฒนาสือการเรียนการสอนโดยการมี
ส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน ท
.1 ท.2 (โรงเรียนละ 35,000 บาท)

70,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ        
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 
(โรงเรียนละ       100,000 บาท)

200,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ท
.1 ท.2 (โรงเรียนละ 80,000 บาท)

160,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาครูแกน
นําของโรงเรียนเทศบาล 1  โรงเรียน
เทศบาล 2 (โรงเรียนละ 3,000 บาท)

6,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์         
เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric 
Digital Subscriber Line : ADSL 
โรงเรียน        เทศบาล 1 และโรงเรียน
เทศบาล 2 (โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อ
ปี)

19,200 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์         
เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity 
:WiFi โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียน 
        เทศบาล 2 (โรงเรียนละ 7,200 
บาทต่อปี)

14,400 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1          
ต้นยาง เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลาง
วัน อัตราวันละ 20 บาท

923,960 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2          
บ้านใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

52,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2  บ้าน
ใหม่ฯเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลาง
วัน 

1,039,320 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ ตามโครงการเข้าค่ายกีฬาเพือ
ความเป็นเลิศ

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมครูผู้ดําเนินการคัดกรอง
ทางการศึกษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมวินัยครูและบุคลากรทาง
การศึกษา 0 0 8,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,322,094 6,698,209.5 7,669,820 10,505,390 9,149,097

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,098 26,825 27,850 41,000 -2.44 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,479 29,910 15,465 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,685,981.81 1,523,922.04 1,637,556.34 1,872,510 -0.63 % 1,860,690

วัสดุก่อสร้าง 0 94,450 78,500 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 0 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,740,558.81 1,725,107.04 1,759,371.34 1,933,510 1,920,690

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 151,705.6 172,837.56 33,306.78 70,000 -14.29 % 60,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 11,633 32,857 6,942 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,280.9 10,989.05 9,521.17 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 176,619.5 216,683.61 49,769.95 94,000 84,000

รวมงบดําเนินงาน 8,239,272.31 8,640,000.15 9,491,961.29 12,584,500 11,197,587
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 32,400

เครืองปรับอากาศ จํานวน 4 เครือง 0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาจัดทําโต๊ะ - เก้าอีรับ
ประทานอาหารของเด็กนักเรียน 0 0 0 164,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 4 
เครือง 0 88,000 0 0 0 % 0

จัดซือชุดโต๊ะสนาม 0 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 18,000

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุด 0 0 12,500 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนามสําหรับเด็ก 0 0 348,000 0 100 % 329,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน  
1  เครือง 0 0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง 0 0 15,700 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 32,000

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 8,600

เครืองพิมพ์  Multifunction   จํานวน 1 
เครือง 0 0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 88,000 520,200 184,000 429,400
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน 
(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ) 0 0 0 0 100 % 237,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรังอาคารเรียน
และอาคารประกอบ(โรงเรียนละ 
200,000.-บาท)

0 0 0 400,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 397,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ(โรงเรียนละ 200,000 บาท)

0 397,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสระว่ายนํา (โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1) 0 0 46,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
(โรงเรียนเทศบาล 2) 

0 0 62,000 0 0 % 0

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 397,000 505,700 400,000 537,000

รวมงบลงทุน 0 485,000 1,025,900 584,000 966,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,087,000 2,322,000 2,019,800 2,024,200 -100 % 0

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ. 0 0 0 0 100 % 1,884,000

โครงการการทําขนมไทยและเบเกอรี 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 100 % 35,000
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
บ้านกิวพร้าว

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
จีน 0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 2,087,000 2,322,000 2,019,800 2,024,200 2,089,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,087,000 2,322,000 2,019,800 2,024,200 2,089,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,894,936.31 20,718,659.15 23,628,655.29 27,630,520 27,571,271

รวมแผนงานการศึกษา 22,309,820.58 24,201,983.15 25,953,234.49 30,207,820 30,144,891

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 940,080 1,029,055 989,127 1,622,760 15.82 % 1,879,470

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 170,400 -10.56 % 152,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 277,305 127,920 168,480 248,500 12.44 % 279,420

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,517 24,000 28,000 36,000 -27.7 % 26,028

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,377,302 1,315,375 1,320,007 2,077,660 2,337,318

รวมงบบุคลากร 1,377,302 1,315,375 1,320,007 2,077,660 2,337,318

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 39,720 39,895 30,960 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 75,600 83,300 57,000 204,000 -5.88 % 192,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,195 8,580 9,210 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 123,515 131,775 97,170 259,000 222,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 256,900 213,932 367,718 415,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 546,000

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 12,316 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 18,101 16,280.95 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 33,500 8,500 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 43,272.97 11,890 22,687 44,000 13.64 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 312,488.97 277,423 415,185.95 519,000 724,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,605 5,368 2,170 5,000 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 2,605 5,368 2,170 5,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 438,608.97 414,566 514,525.95 783,000 1,236,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 2 เครือง 0 0 1,900 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 3,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองชังกิโล 0 0 0 2,400 -100 % 0

จัดซือตู้ล็อคเกอร์ 7,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
(มอก.) 0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 6,800 0 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมติดผนัง 0 8,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครือง  0 0 58,900 0 0 % 0

จัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง 0 19,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 0 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น 4,590 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,290 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 5,200

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 15,480 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 8,600 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 28,180 84,580 60,800 2,400 46,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างสถานทีพักขยะ
อันตรายบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 0 119,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรังปรุงศูนย์ออกกําลังกายประจําอําเภอ
แม่จัน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 119,500 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 28,180 204,080 60,800 2,400 96,200

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,844,090.97 1,934,021 1,895,332.95 2,863,060 3,669,518

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,844,090.97 1,934,021 1,895,332.95 2,863,060 3,669,518

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 379,023 270,810 291,000 311,640 3.89 % 323,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 379,023 270,810 291,000 311,640 323,760

รวมงบบุคลากร 379,023 270,810 291,000 311,640 323,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 12,000 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,171.75 0 7,000 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 16,171.75 0 7,000 4,000 4,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 16,171.75 0 7,000 34,000 34,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จํานวน 1 
เครือง 0 0 7,700 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,700 0 24,500

รวมงบลงทุน 0 0 7,700 0 24,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 395,194.75 270,810 305,700 345,640 382,260

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 395,194.75 270,810 305,700 345,640 382,260

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,453,920
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 140,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,594,200

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,594,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 130,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1,724,200

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 201,450 212,700 225,480 4.95 % 236,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 221,920 132,480 248,520 1.96 % 253,392

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 30,000 24,000 36,000 -27.7 % 26,028

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 453,370 369,180 510,000 516,060

รวมงบบุคลากร 0 453,370 369,180 510,000 516,060
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 420 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 23,400 27,600 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,520 4,430 9,000 6.67 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 27,340 32,030 45,000 45,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 2,140.2 127,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 97,200

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,570 0 10,000 0 % 10,000

ค่าลงทะเบียน 0 3,800 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,370 2,140.2 147,200 137,200

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 151,125.2 146,950 99,230 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 151,125.2 146,950 99,230 150,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 151,125.2 180,660 133,400.2 342,200 332,800
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 282,389.07 409,233.38 685,528.12 250,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสุสานบ้าน
หนองร่อง หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 282,389.07 409,233.38 685,528.12 250,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 282,389.07 409,233.38 685,528.12 250,000 60,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 433,514.27 1,043,263.38 1,188,108.32 1,102,200 908,860

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 203,520 216,420 231,480 3.89 % 240,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 367,840 372,960 389,040 2.5 % 398,784

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 61,000 60,000 60,000 -33.24 % 40,056

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 632,360 649,380 680,520 679,320

รวมงบบุคลากร 0 632,360 649,380 680,520 679,320

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 797,000 615,550 733,158 700,400 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 583,200

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 20,000 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 60,295 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม 224,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจและจัดทําแหล่งท่อง
เทียวเวียงหนองหล่ม 0 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,021,000 655,550 793,453 725,400 638,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,326 14,940 10,198 15,000 100 % 30,000

วัสดุการเกษตร 17,970 17,970 16,284 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 12,940 8,870 8,070 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,236 41,780 34,552 60,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 1,070,236 697,330 828,005 785,400 718,200

รวมงานสวนสาธารณะ 1,070,236 1,329,690 1,477,385 1,465,920 1,397,520

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,187,880 1,280,280 1,325,880 1,404,240 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 185,000 240,000 240,000 240,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,372,880 1,520,280 1,565,880 1,644,240 0

รวมงบบุคลากร 1,372,880 1,520,280 1,565,880 1,644,240 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 26,164 29,325 29,695 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,164 29,325 29,695 40,000 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 49,735 39,925 40,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 19,430 19,546 32,881 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 108,690 100,541.7 105,892.45 170,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 214,088 92,100 106,815 81,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 17,100 19,945 0 0 0 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,768 43,566 43,326 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 490,626 325,433.7 328,839.45 356,000 0

รวมงบดําเนินงาน 516,790 354,758.7 358,534.45 396,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,889,670 1,875,038.7 1,924,414.45 2,040,240 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,393,420.27 4,247,992.08 4,589,907.77 4,608,360 4,030,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 27,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน  เยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

20,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้
แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

0 10,000 0 0 0 % 0

.โครงการรักชีวิต รักษ์สิงแวดล้อม 30,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง 0 0 297,050 0 0 % 0

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 20,000 30,000 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดเก็บพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลจันจว้า 42,460 0 0 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตลาดสดน่าซือ 16,525 0 8,500 10,000 0 % 10,000

โครงการนักสืบสายนํา 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 160,300 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า   
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "

0 0 0 0 100 % 137,000

โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง 33,000 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลจันจว้า และจันจว้าใต้ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสิงแวด
ล้อม

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้สูงอายุ 0 26,400 14,320 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนทัวไปในเขตเทศบาลตําบล
จันจว้า

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภฃนาการใน
เด็ก 0-6 ปี 0 15,401 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
เด็ก 0-6 ปี 17,857 0 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-6 ปี 0 0 4,990 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุ
สัตว์เทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ

0 0 48,375 0 100 % 30,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของเครือ
ข่ายชุมชนแบบบูรณาการ 

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายชุมชนแบบบูรณาการ

0 70,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

0 20,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการร่วมงานของดีอําเภอแม่จัน 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ 0 35,000 0 0 100 % 60,000
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โครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดูแล
สุขภาพวัยทํางาน 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
เกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนําใน
ชุมชน 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
เกียวกับอนุรักษ์นําในชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่
ประชาชน  เยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า 0 9,850 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

10,000 0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการสร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสาธารณสุขโปร่งใส ใส่ใจผู้
ประกอบกิจการ 0 10,000 10,000 0 0 % 0

โครงการสาธารณสุขโปร่งใสใส่ใจผู้
ประกอบกิจการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน 0 29,300 0 0 100 % 40,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับพิษ
ภัยของยาเสพติด 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้ม
แข็งของชุมชน 0 0 51,800 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมกลุ่มเสียง 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมแกนนําในการป้องกัน
ปัญหาหมอกควัน 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
บริหารจัดการตลาดและการพิจารณา
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

55,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าใช้สอย 349,842 345,951 575,035 495,300 484,500

รวมงบดําเนินงาน 349,842 345,951 575,035 495,300 484,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 172,500 0 5,000 -100 % 0

โครงการผ่าตัด-ทําหมันเพือลดจํานวน
สุนัขและแมวทีเป็น สัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ  
ในพืนทีจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 307,500 135,000 170,000 620,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 460,000

โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 0 0 0 0 100 % 115,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า 0 0 0 0 100 % 75,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้าใต้ 0 0 0 0 100 % 80,000

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
แม่จัน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 307,500 307,500 190,000 645,000 755,000

รวมงบเงินอุดหนุน 307,500 307,500 190,000 645,000 755,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 657,342 653,451 765,035 1,140,300 1,239,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 657,342 653,451 765,035 1,140,300 1,239,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,820 276,180 296,760 323,760 3.89 % 336,360
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เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 118,680 127,920 132,480 70,520 59.95 % 112,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,500 24,000 22,000 8,900 169.66 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 389,000 441,600 469,240 421,180 491,160

รวมงบบุคลากร 389,000 441,600 469,240 421,180 491,160

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,076 0 0 % 0

 ค่าลงทะเบียน 0 0 5,250 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,080 0 20,000 0 % 20,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,080 11,326 35,000 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 4,960 0 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 4,960 0 5,000 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 9,876.69 11,613.99 23,658.02 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,876.69 11,613.99 23,658.02 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 14,836.69 13,693.99 39,984.02 70,000 60,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0 0 8,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,500 31,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 8,500 31,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 403,836.69 455,293.99 527,724.02 522,180 551,160

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือ
ข่ายพัฒนาการศึกษาจันจว้า 70,000 20,000 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลจัน
จว้าและตําบลจันจว้าใต้ 80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้าน
ยาเสพติด 60,000 69,988 30,000 20,000 50 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียน
เทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 48,600 50,000 0 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 63,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ 
ครังที 36 0 0 282,430 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ 
ครังที 37 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ 
ครังที 38 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย 
อปท.โซนเหนือ 99,755 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดแข่งขันกีฬาจันจว้าคพ ครัง
ที 34 329,840 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครัง
ที 35 0 280,555 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา 38,290 80,800 14,990 140,000 -64.29 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ในวัยรุ่น 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการปันจักรยานด้วยใจเทียวไปด้วย
กันเพืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

0 34,900 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการปันจักรยานรอบเวียงหนอง
หล่ม 49,800 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลจันจว้า 0 28,450 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 10,000 8,000 87.5 % 15,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 24,500 21,700 10,000 8,000 25 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน(ลูกเสือยุวกาชาด) กลุ่มเครือข่ายฯ 60,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 875,685 536,393 416,020 496,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 875,685 536,393 416,020 496,000 340,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 875,685 536,393 416,020 501,000 340,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 240,500 88,500 87,900 81,000 -7.41 % 75,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคนจันจว้าฮักตัวเมือง 15,900 0 10,000 0 0 % 0

โครงการจัดมหกรรมวัฒนธรรมอําเภอ
แม่จัน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 169,610 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ 329,500 186,000 219,300 0 0 % 0

โครงการมรดกภูมิปัญญา "ผญ๋าคนจัน
จว้า" 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการมรดกภูมิปัญญา"ผญ๋าคนจัน
จว้า 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการมรดกภูมิปัญญาผญ๋าคนจันจว้า 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการมรดกภูมิปัญญาผญ๋าคนจันจว้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคม"คน
ยอง" 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรด
นําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 0 250,000 -40 % 150,000

โครงการสืบค้นความเป็นมา "คนจัน
จว้า" 15,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานป๋าเวณียีเป็งล้านนา 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูประเพณีฮ้องขวัญ
ข้าวสู่ขวัญควาย 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญ
ควาย 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้อ
งขวัญข้าวสู่ขวัญควาย 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 800,510 314,500 337,200 411,000 415,000

รวมงบดําเนินงาน 800,510 314,500 337,200 411,000 415,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงนําพระธาตุดอยตุง 0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 220,000 210,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 160,000 120,000 -100 % 0

โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และ
ประชาชนตําบลจันจว้าและตําบลจันจว้า
ใต้

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคมคนยอง
จันจว้า 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 220,000 210,000 165,000 125,000 110,000

รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 210,000 165,000 125,000 110,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,020,510 524,500 502,200 536,000 525,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,300,031.69 1,516,186.99 1,445,944.02 1,559,180 1,416,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,575,722 1,322,744 1,192,859 1,106,680 33.26 % 1,474,800

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 147,900 107,600 52,400 190.84 % 152,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 182,910 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,759,720 423,760 321,878 360,120 19.31 % 429,672

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 184,000 80,000 57,239 72,000 -32.52 % 48,588

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,836,752 1,974,404 1,679,576 1,591,200 2,105,460

รวมงบบุคลากร 3,836,752 1,974,404 1,679,576 1,591,200 2,105,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,820 0 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 110,400 102,000 93,000 82,000 47.07 % 120,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,900 24,130 14,590 10,600 -54.72 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 151,120 126,130 107,590 92,600 125,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 35,500 14,125 116,902 172,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 194,400

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 26,184 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,934 0 11,506 40,000 0 % 40,000

ค่าลงทะเบียน 0 56,900 6,100 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครง
สร้างพืนฐาน 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพือการ
บริหารงานช่าง 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารงานช่าง 0 0 30,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจําหมู่
บ้าน 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที
เกียวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบ
คุมอาคารและ การขุดดินถมดิน

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที
เกียวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบ
คุมอาคารและการขุดดินถมดิน

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,540.16 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 225,974.16 127,209 164,508 287,200 324,400

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 157,716 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 386,499.01 391,941.24 540,000 -7.41 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,880 3,180 10,000 50 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 157,716 389,379.01 395,121.24 565,000 525,000

รวมงบดําเนินงาน 534,810.16 642,718.01 667,219.24 944,800 974,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 24,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก มอก. 2 บาน  จํานวน  2 ตู้ 0 12,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 14,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา  จํานวน 2 เครือง 0 0 3,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จ้ดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 57,500 -100 % 0

จัดซือไม้ชักฟิวส์แรงสูง จํานวน 1 อัน 0 25,000 0 0 0 % 0

ตู้ชาร์จไฟ  จํานวน  1 ตู้ 0 0 11,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องส่องทางไกล 0 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 1 
ตู้ 0 4,790 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 0 6,300 -100 % 0

จัดซือรถเข็นชุดเชือมพร้อมถังแก๊สและ
ถังอ๊อกซิเจน 1 ชุด 0 10,000 0 0 0 % 0

จัดซือสว่านแท่นเจาะ ขนาด 25 มม. 
จํานวน 1 ตัว 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะ 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 17,000
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เครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 50,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์  จํานวน 1 ตัว 0 3,100 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 679,391.95 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 753,391.95 84,890 29,600 63,800 94,900

รวมงบลงทุน 753,391.95 84,890 29,600 63,800 94,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,124,954.11 2,702,012.01 2,376,395.24 2,599,800 3,175,160

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 434,460 470,160 505,680 6.05 % 536,280

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 793,560 821,640 871,200 17.17 % 1,020,804

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 72,000 72,000 72,000 -26.47 % 52,944

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,313,520 1,381,800 1,466,880 1,628,028

รวมงบบุคลากร 0 1,313,520 1,381,800 1,466,880 1,628,028

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 16,100 38,850 150,000 0 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 33,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,690 8,670 14,400 0 % 14,400

รวมค่าตอบแทน 0 54,470 83,520 210,400 220,400
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 619,119.8 358,760 305,778 404,400 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 194,400

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าจ้างเอกชน 0 0 0 0 100 % 133,100

ค่าธรรมเนียม 0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการกําจัดผักตบชวาในแหล่งนํา
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 8,016 3,436 20,000 100 % 40,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 2,600 20,000 150 % 50,000

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการจัดทําพืนฐานข้อมูลงานโครง
สร้างพืนฐาน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน 
ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 693,731.47 565,375.13 580,000 -22.41 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 619,119.8 1,060,507.47 877,189.13 1,129,400 1,112,500

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 1,081,205 497,806 532,235 450,000 -33.33 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 135,190 85,454 163,000 10.43 % 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 454,549.5 0 0 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 2,255 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,538,009.5 632,996 617,689 613,000 480,000

รวมงบดําเนินงาน 2,157,129.3 1,747,973.47 1,578,398.13 1,952,800 1,812,900
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย 0 0 120,627 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 53,900 -100 % 0

ค่าปรับปรุงและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 140,627 53,900 300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) 0 0 0 0 100 % 56,000

โครการถมดินลูกรังเข้าพืนทีการเกษตร 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม่ค
◌ันดินและเขือนป้องกันตลิงริมแม่นําคํา 
(บ้านแม่คํานําลัด)

96,400 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมคัน
ดินและเขือนป้องกันตลิงริมแม่นําจัน 95,900 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง/ปรัรบปรุง/ซ่อมแซม
คันดินและเขือนป้องกันตลิงริมแม่นําคํา 
(บ้านแม่คําฝังหมิน)

78,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน  บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 0 0 0 10,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินขยาย
ไหล่ทาง บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 0 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงแม่นํา
คํา บริเวณบ้านม่วงหมูสี 500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงแม่นํา
คําบริเวณบ้านหัวฝาย 500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างคันดินแนวลํานําคํา
ตลอดสายในหมู่บ้าน บ้านแม่คํานําลัด 
หมู่ที 3 ตําบลจันจว้า 

0 299,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านป่า
ถ่อน  หมู่ที  11 ตําบลจันจว้าใต้ 0 198,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 
บ้านทรายมูล หมู่ที 2 ตําบลจันจว้า 0 297,000 0 0 0 % 0

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

0 198,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกิว
พร้าว  หมู่ที 4  ตําบลจันจว้าใต้ 0 0 398,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่า
กุ๊ก  หมู่ 8 0 0 0 299,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่า
สักหลวง  หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ 0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้ 0 0 400,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสัน
นาหนองบัว  หมู่ 10  ตําบลจันจว้า 0 0 298,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองปึง หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้ 0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วย
นําราก หมู่ 4 ตําบลจันจว้า 0 0 48,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านกิว
พร้าว หมู่ที 4 ตําบลจันจว้าใต้ 59,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านป่าถ่อ
น  หมู่ 11 0 0 0 0 100 % 122,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านป่าถ่อ
น หมู่ที 11 ตําบลจันจว้าใต้ 27,600 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านแม่คํา
ฝังหมิน หมู่ที 9  ตําบลจันจว้าใต้ 41,400 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นยาง 
 หมู่ที  7  ตําบลจันจว้า 0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อ
น หมู่ 11 0 0 0 303,400 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อ
น หมู่ที 11 0 0 93,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสัก
หลวง  หมู่ 2 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 0 0 0 139,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 125,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ครก หมู่ที 6 ตําบลจันจว้าใต้ 18,400 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ปึง หมู่ 5 0 0 0 397,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ร่อง หมู่ 8 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
นําราก หมู่ 5 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
นําราก หมู่ 9 0 0 0 400,000 0.25 % 401,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
นําราก หมู่ที 5 0 0 109,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
นําราก หมู่ที 9 0 0 149,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากุ๊ก 
หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยนํา
ราก หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต  บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตําบล
จันจว้า

0 0 1,500,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลํา
เหมืองบง บ้านหนองครก หมู่ที 6 ตําบล
จันจว้าใต้

0 292,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านต้นยาง หม่◌ู 7 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านสันนาหนองบัว  หมู่ที  10 
 ตําบลจันจว้า

0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต บ้านดง หมู่ 6  ตําบลจันจว้า 0 0 290,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมเข้า
สุสาน บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา ค
.ส.ล. บ้านดง  หมู่ 6 0 0 0 152,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา ค
.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ที 
3 ตําบลจันจว้าใต้ 

120,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา 
คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 136,000

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา 
บ้านป่าบงหลวง หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 153,000

โครงการก่อสร้างฝายกันนํา คสล.บ้าน
ป่าถ่อน หมู่ 11 0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการก่อสร้างรัวบริเวณตลาดสด
เทศบาลตําบลจันจว้า 178,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนําราก หมู่ 4 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล
.พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนําราก หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  บ้าน
หนองครก หมู่ 6 0 0 0 399,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
บ้านสันหลวง  หมู่ 10 0 0 0 203,500 -100 % 0

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

0 0 250,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนําราก หมู่ที 4 
ตําบลจันจว้า  

0 398,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ 6 ตําบลจันจว้า 0 289,000 0 0 0 % 0

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

0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตําบล
จันจว้า

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านหัวฝาย  หมู่ 11 0 0 0 177,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  
บ้านใหม่  หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  
พร้อมฝาปิด  บ้านป่าสักหลวง หมู่ที 1 
ตําบลจันจว้าใต้

399,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านกิวพร้าว หมู่ 4 0 0 0 497,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านป่าบงหลวง หมู่ที 3  ต
.จันจว้าใต้

272,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนําราก หมู่ 4 0 0 399,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านทรายมูล หมู่ 2 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 0 0 0 0 100 % 347,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านสันทางหลวง หมู่ที 12 0 0 93,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านสันทางหลวง หมู่ที 12 
ตําบลจันจว้าใต้  

280,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านหนองปึง หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 240,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
เพือขยายผิวจราจร บ้านสันหลวง หมู่ที 
10 ตําบลจันจว้าใต้ 

300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 0 0 0 0 100 % 295,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.พร้อมฝาปิด บ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ 9 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. บ้านใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจัน
จว้า

0 298,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมปรับ
พืนที  บ้านห้วยนําราก หมู่ที  5 ตําบลจัน
จว้า

0 399,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิงพัง 
บริเวณบ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ที 9 ตําบล
จันจว้าใต้ 

0 284,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน  บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 
ตําบลจันจว้าใต้

0 0 192,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ 8 ตําบล
จันจว้าใต้ 

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
บ้านสันหลวง หมู่ 10 0 0 0 196,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านแม่คําฝังหมิน  หมู่ 9 0 0 0 383,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน  บ้านต้นยาง หมู่ที 7 
ตําบลจันจว้า 

300,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน บ้านป่าบงหลวง หมู่ที 3 
ตําบลจันจว้าใต้ 

0 399,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน บ้านม่วงหมูสี หมู่ที 7 
ตําบลจันจว้าใต้

200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพาน  ค.ส.ล. บ้าน
สันทางหลวง  หมู่ 12 0 0 0 383,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติ บริเวณปางควายบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา / ห้องส้วม 
ตลาดสดเทศบาลตําบลจันจว้า 163,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยนํา
ราก หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 401,000

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์
ประจําหมู่บ้านบริเวณทีสาธารณะ บ้าน
ห้วยนําราก หมู่ที 9 ตําบลจันจว้า

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารหอดูนก หน้าวัด
พระทศพล (ป่าหมากหน่อ) 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน(สุสานเก่า) บ้านหนอง
ครก หมู่ที 6  ตําบลจันจว้าใต้

0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน 0 0 165,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ประจําหมู่บ้านป่ากุ๊ก พร้อมทีอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที 
8  ตําบลจันจว้าใต้ 

120,000 0 0 0 0 % 0

โครงการการก่อสร้างถนนเคฟซีล บ้าน
ใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า 0 0 290,000 0 0 % 0

โครงการขยายถนนลูกรัง  บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 0 0 0 361,000 -100 % 0
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โครงการขยายสะพานร่องทราย บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้ 0 0 118,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง เข้าหมู่บ้าน บ้าน
แม่คํานําลัด หมู่ที 3 ตําบลจันจว้า 46,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง บ้านกิวพร้าว 
หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจ้างเหมาติดตังกล้องวงจรปิด 
บริเวณจุดสําคัญของหมู่บ้าน บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ตําบลจันจว้าใต้ 

0 0 400,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาวางท่อประปาในหมู่
บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที 1 ตําบลจันจว้า 361,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมคันดินเรียงหิน
บริเวณแม่นําคํา บ้านม่วงหมูสี หมู่ที 7 
ตําบลจันจว้าใต้

0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมแซมถนน ค.ส.ล. 
บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตําบลจันจว้า 0 0 139,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมตลิงแม่นําคํา บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชือม
ตําบลป่าสัก บ้านแม่คํานําลัด หมู่ 3 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านทรายมูล หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คํานํา
ลัด  หมู่ 3 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก 
 บ้านม่วงหมู่สี  หมู๋ 7 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมโครงหลังคาเอนก
ประสงค์เทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดบริเวณจุด
เสียงภายในหมู่บ้าน  บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 2

0 0 0 0 100 % 320,000
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โครงการติดตังไฟกิงขนาด1 x 36 วัตต์ 
จํานวน 30 จุด บ้านห้วยนําราก หมู่ที5 
ต.จันจว้า

97,500 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณ
จุดเสียงในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการตีเส้นแบ่งผิวจราจรในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการถมดินลูกรังคันดินแม่นําคํา  
บ้านแม่คําฝังหมิน หมู่ 9 ตําบลจันจว้าใต้ 0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 
บ้านหนองครก หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 210,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
บริเวณซอย 4 บ้านป่าสักหลวง หมู่ที 2  
ตําบลจันจว้าใต้ 

400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล
.สายทางบ้านสันหลวง หมู่ 10 - บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12

450,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเคพซีล  
บ้านหนองปึง หมู่ที 5 ตําบลจันจว้าใต้ 300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านหนองครก หมู่
ที 6 ตําบลจันจว้าใต้ 

145,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บ้านสันทางหลวง หมู่ที 12 
ตําบลจันจว้าใต้

19,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพระเมรุมาศ และภูมิ
ทัศน์โดยรอบ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบจ่ายนําประปา 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่
จัน

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบผลิตนําประปา
ในหมู่บ้าน บ้านหนองปึง หมู่ที 5 ตําบล
จันจว้าใต้

0 296,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงนําดืมในหมู่บ้าน  
บ้านหนองครก หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 54,000
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โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ หนองมโนราห์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรใน
เขตเทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสํานักงานอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจันจว้า

0 0 252,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจํา
หมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 7 0 0 0 0 100 % 106,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ที 1 0 0 88,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําเทศบาลตําบล
จันจว้า 84,800 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําและรางระบาย
นํา ตลาดสดเทศบาลตําบลจันจว้า 
บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลจันจว้า อ
.แม่จัน จ.เชียงราย

0 0 170,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน  บ้านหัวฝาย  หมู่ 11 0 0 0 98,100 -100 % 0

โครงการเปลียนท่อเมนประปาจากหัว
บ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 
10

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการยกระดับถนนลูกรังเชือม
ระหว่างบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7- บ้านแม่คํา
ฝังหมิน หมู่ 9

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการเรียงหินป้องกันตลิงตลอดแนว
แม่นําคํา บ้านหัวฝาย หมู่ที 11 ตําบลจัน
จว้า 

0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการเรียงหินป้องกันตลิงพังตลอด
แนวแม่นําคํา บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ตําบล
จันจว้า 

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการเรียงหินลํานําห้วย บ้านห้วยนํา
ราก หมู่ 5 ตําบลจันจว้า 0 0 399,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. บ้าน
หนองร่อง หมู่ที 8 ตําบลจันจว้า 0 198,000 0 0 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บ้านดง 
หมู่ที 6 ตําบลจันจว้า 300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บ้าน
ห้วยนําราก  หมู่ 4  ตําบลจันจว้า 399,800 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ริมทาง
โค้ง บ้านหนองร่อง หมู่ที 8 ตําบลจันจว้า 200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างโครงหลังคาลาน
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลจันจว้า 0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกิวพร้าว 
หมู่ที 4 ตําบลจันจว้าใต้ 0 398,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 90,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง 0 68,004 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง 0 0 965,900 0 0 % 0

รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงราย
จ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง
ก่อสร้าง

0 0 0 300,000 300 % 1,200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้
มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,642,600 5,607,504 9,950,400 10,593,100 10,505,000

รวมงบลงทุน 6,642,600 5,607,504 10,091,027 10,647,000 10,805,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 8,799,729.3 8,668,997.47 13,051,225.13 14,066,680 14,245,928

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,924,683.41 11,371,009.48 15,427,620.37 16,666,480 17,421,088
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 97,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทํา
การเกษตรอินทรีย์  0 9,950 9,240 0 0 % 0

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวน
ไว้กินเอง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการครอบครัวล้อมรักษ์ ปลูกผักกิน
เอง 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนฯราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

45,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 0 29,200 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการทํา
การเกษตรอินทรีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสิรมการปลูกผักสวนครัว
ตามวิถีไทย 20,000 27,540 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ชีวภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรค
และแมลงในแปลงนาข้าว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 65,000 76,690 44,240 75,000 187,200

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 56,740 12,700 9,735 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 56,740 12,700 9,735 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 121,740 89,390 53,975 115,000 227,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลม 0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อม
อุปกรณ์สูบนํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 14,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 34,000 3,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาล
ตําบลจันจว้า

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 34,000 53,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 121,740 89,390 53,975 149,000 280,200
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 27,700 52,300 38,800 40,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 11,200 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพือปล่อยใน
แหล่งนําธรรมชาติ   20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 25,620 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฟืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ
สัตว์นําจืดเวียงหนองหล่ม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริฯ พืนทีเวียง
หนองหล่ม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมการประมงพืนบ้าน 0 20,000 15,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,700 97,920 65,000 110,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 47,700 97,920 65,000 110,000 110,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 47,700 97,920 65,000 110,000 110,000

รวมแผนงานการเกษตร 169,440 187,310 118,975 259,000 390,200

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,062,386.89 1,356,886.71 1,430,324.74 1,453,000 -0.05 % 1,452,250

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 493,605 503,716 497,662 534,000 0.36 % 535,899
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 1,400,000 1,530,000 1,147,500 1,200,000 0 % 1,200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 20,731,200 23,276,400 6.16 % 24,710,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 4,320,000 5,088,000 0.94 % 5,136,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 632,500 701,500 705,500 840,000 -7.14 % 780,000

สํารองจ่าย 120,748.25 660,473.5 99,450 470,200 116.5 % 1,018,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 360,000 437,575.62 441,052.75 452,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 2,400

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 0 100 % 97,200

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 350,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 5,000 700 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 890,000 920,000 992,210 1,023,600 4.63 % 1,070,974

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 23,544 9,810 23,600 56.78 % 37,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 21,800 0 13,734 0 0 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 13,755.5 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 4,994,795.64 6,133,695.83 30,388,443.49 34,365,800 36,430,123

รวมงบกลาง 4,994,795.64 6,133,695.83 30,388,443.49 34,365,800 36,430,123

รวมงบกลาง 4,994,795.64 6,133,695.83 30,388,443.49 34,365,800 36,430,123

รวมแผนงานงบกลาง 4,994,795.64 6,133,695.83 30,388,443.49 34,365,800 36,430,123

รวมทุกแผนงาน 71,291,727.65 72,519,521.42 102,548,237.33 114,700,000 118,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 118,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,199,600 บาท

งบบุคลากร รวม 9,828,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้กับนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้กับ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2554) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  ให้กับนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2554)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้กับเลขานุการ
นายก  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2554) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้กับสมาชิกสภา
เทศบาล   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,756,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,747,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ปลัด
เทศบาล  รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าสํานัก
ปลัด    (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 495,360 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจํา  ให้แก่ลูกจ้างประจํา    (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,017,744 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,196 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 4,227,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 478,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 100,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ)  ให้แก่พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  20,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัด
เลือก  คัดเลือก สรรหา  และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําบลจัน
จว้า   (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตําบลจันจว้า ให้ดําเนินการตามระเบียบ    (เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 282,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อ  ชําะเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้าน ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ    (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 66,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ  (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว
 1318  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559)

ค่าใช้สอย รวม 2,069,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 97,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติของสํานักปลัดเทศบาล   ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559) 

ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น จ้างเหมาสูบสิ่ง
ปฏิกูล  กําจัดปลวก แมลง จัดทําป้ายต่าง ๆ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม  2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 )

ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง  (เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 และวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ใช้และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการประกันภัยรถราชการ)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง  เพื่อเป็นค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง (ตั้งไว้ได้
ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้)  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548) 
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง  เพื่อเป็นค่า
อาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กับรัฐวิสาหกิจ และเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมต่างๆ ที่เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด  
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม 2548) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก  เช่น  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าซ่อมแซม ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว
 2853 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2560) หน้าที่  54 ลําดับที่  90

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่  ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5836 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 54 ลําดับที่  89

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:02 หน้า : 4/93



ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน  รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง รังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 58 ลําดับที่  95

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 57  ลําดับที่ 47

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้แก่  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
พาหนะ  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าเช่าที่
พัก  ค่าตอบแทนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนคณะ
อนุกรรมการช่วยเหลือผู้อํานวยการประจําศูนย์การเลือกตั้งเทศบาลตําบล
จันจว้า ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที่  653  ลําดับที่ 25

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา  พานพุ่ม  ในงานราชพิธี  งานรัฐพิธีต่าง ๆ  ฯลฯ
  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561

ค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง   (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  635 ลําดับที่ 2
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลง
วันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่  636 ลําดับที่ 3

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 642 ลําดับ
ที่ 10

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร  และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  648 ลําดับ
ที่ 18

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
จันจว้า และหัวหน้าส่วนราชการ

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่2/2561) หน้าที่  60 ลําดับที่ 100

โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 642 ลําดับ
ที่ 11
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โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 61 ลําดับที่  100

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร   ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที่  645  ลําดับที่ 15

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  647 ลําดับ
ที่ 17

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่าสถานที่  ค่าสัมนา
คุณวิทยากร  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 56 ลําดับ
ที่  93

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 59 ลําดับที่  98
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โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 102

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ของ
สํานัก ปลัดเทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโพน  ปลั๊กไฟฟ้า  แผงวงจร  ฯลฯ
  ที่ใช้สําหรับงานสํานักงาน   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น เหยือกนํ้า  แก้วนํ้า ถาด   ไม้กวาด  ม๊อบถู
พื้น  ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า  นํ้ายาทําความสะอาดต่าง ๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ใน
สํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ตะปู  ไม้  ค้อน  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ
  สําหรับซ่อมแซมภายในสํานักงานฯ ฯลฯ   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 630,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
เครื่อง  แก๊สหุงต้ม   ฯลฯ  ที่ใช้ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ  เช่น  ขาตั้งกล้อง  เลนซ์
ซูม  สี  เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี  สําหรับใช้ในงานของเทศบาลตําบลจัน
จว้า   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 960,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 580,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ประจําสํานักงาน
เทศบาลตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจําสํานักงาน
เทศบาล ตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  )

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ
  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  )

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 280,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารทางด้านโทร
คมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตค่าเช่าสัญญาณระบบงานทะเบียน
ราษฎร  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)
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งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 104 

เครื่องพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network    
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128
 MB                                                                                              
     - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดป้อนกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetWork Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 104  
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA   จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)   เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)   แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)   หน้าที่ 63   ลําดับที่ 104  

งบรายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ จํานวน 13,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ   ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํ้า  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวัน
ที่  24  พฤษภาคม  2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 56 ลําดับที่  92

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณีท้องถิ่น และวันสําคัญต่าง ๆ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 35,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งาน
ประเพณีท้องถิ่น และวันสําคัญต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562  ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559) เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 256 ลําดับที่ 10

โครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแม่
จัน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวัน
ที่  24  พฤษภาคม  2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 94
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 841,080 บาท
งบบุคลากร รวม 679,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,080 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อ  ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้าน  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ   (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  และเข้าเล่ม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร  เข้าเล่ม  เย็บเล่ม
เอกสารต่าง ๆ  ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล   (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)

ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559)  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) แก้ไข / เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 55  ลําดับ
ที่  91
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่  638 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่ม
ชุมชนและหน่วยงาน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  640 ลําดับที่ 7

งานบริหารงานคลัง รวม 5,409,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,976,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,976,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,849,880 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนให้แก่ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   และเงินเพิ่มประจําตําแหน่งให้
แก่ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้และผลประโยชน์ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 872,352 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพิ่มพร้อม
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028    ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,168 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 1,400,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อ  ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้านค่าเช่าบ้าน   ให้กับพนักงานเทศบาลกองคลัง  ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลของกองคลัง   ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  (เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559)

ค่าใช้สอย รวม 509,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  หรือ
ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของกองคลัง ตลอดจนแผ่นพับและสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
 0808.2/1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 194,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง   (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561)  

ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการถ่าย
เอกสาร  พิมพ์เขียว  แบบแปลน  เย็บหนังสือ    เข้ารูปเล่มเอกสารทาง
ราชการหรือสิ่งพิมพ์อื่น  ๆ  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวัน
ที่  9 ธันวาคม 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองคลัง   
 (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028
  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.4/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน 2561)    
   

ค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมการอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยเทศบาลได้จัดส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น ฯลฯ   
 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2561 )    

โครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
กําหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก  ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2561 หน้า 59 ลําดับที่ 97   
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โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแนว
ทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
เดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2560  หน้า 57  ลําดับที่ 46  
   
   
   
   
   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ได้แก่  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทําใบ
ประกาศ  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561
) (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 661 ลําดับที่  42   
   
   
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  รถจักรยานยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่องอัดสําเนา ฯลฯ  (ตั้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556)    
   
   
   
   
   
   

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:03 หน้า : 16/93



ค่าวัสดุ รวม 806,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น กระดาษ
ไข เครื่องเขียน หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
โรเนียว วารสาร หนังสือระเบียบกฎหมาย แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจน
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน สมุด ทะเบียนด้านการเงินการคลังทุก
ประเภท ตลอดจนชําระค่าแบบพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์อาสารักษาดิน
แดน(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)    
   
   
   
   
   
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 6,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง) (เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)    
   
   
   
   
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผ่นบันทึก
ข้อมูล ผ้าพิมพ์ แถบพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล
ตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)    
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง 
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ
  ละ 16,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz  หรือดี
กว่า จํานวน  1  หน่วย    
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB    
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย    
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือว่าดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง   
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
 -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย   
เป็นราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  พ.ศ.2561  ณ วันที่ 23  พฤษภาคม  2561)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 705  ลําดับที่  1   
   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,614,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,775,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,775,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัด  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,371,156 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,944 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 578,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อ  ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้าน  ค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ   (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว
 1318  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559)

ค่าใช้สอย รวม 493,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 388,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติของสํานักปลัดเทศบาลฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560)   หน้าที่ 22 ลําดับที่  2
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 644 ลําดับที่  14

โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้ง
ที่ 2/2561)   หน้าที่ 29  ลําดับที่  47

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ของ
สํานัก ปลัดเทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  แผงวงจร ถ่านไฟฉาย  ถ่านวิทยุ ฯลฯ  ที่ใช้สําหรับงานสํานัก
งาน  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น เหยือกนํ้า  แก้วนํ้า ถาด   ไม้กวาด  ม๊อบถู
พื้น  ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า  นํ้ายาทําความสะอาดต่าง ๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ใน
สํานักงานเทศบาลตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:03 หน้า : 20/93



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ตะปู  ไม้  ค้อน  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ
  สําหรับซ่อมแซมภายในสํานักงานฯ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่    ที่ใช้สําหรับงาน
สํานักงาน  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราบยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) อําเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปราบยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)   เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  28 ลําดับที่ 45
  

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําหมู่บ้าน จํานวน 230,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําหมู่บ้าน  จํานวน  23  หมู่บ้าน ๆ
  ละ 10,000.-บาท  ให้กับคณะกรรมการประจําหมู่บ้าน 23 หมู่
บ้าน    (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24
  พฤษภาคม  2559)   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่  30 ลําดับที่ 48
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 311,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 284,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติตาม
คําสั่งเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง  สมาชิก อป
.พร.  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560)   เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4
 ปี (พ.ศ.2561-2564)   แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561)   หน้าที่ 29
 ลําดับที่  46  

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4
 ปี (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที่  317 ลําดับที่ 14  

โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4
 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  333 ลําดับที่ 32  
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โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัยต่าง ๆ  แก่ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  322 ลําดับที่  20  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว  การซ้อมแผนรับแผ่นดิน
ไหว

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560) หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028
  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564
)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 30 ลําดับที่  49  

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 325 ลําดับที่ 24  
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โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้ง
ที่ 1/2560)  หน้าที่  23  ลําดับที่ 3  

ค่าวัสดุ รวม 134,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น นํ้ายาเคมีสําหรับบรรจุถังดับ
เพลิง สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฯลฯ  ที่ใช้ในงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 99,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย สําหรับ พนักงานเทศบาล , อปพร.   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ชุด
อปพร.  ชุดเจ้าหน้าที่ หมวก รองเท้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
  ที่ใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   
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งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 27,500 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพี่อจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  ขนาด 3
 กิโลวัตต์   เป็นเครื่องยนต์เบนซิน  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย  
- แผงสวิทซ์  1  อัน  
- โวลต์มิเตอร์ 1 อัน  
- แอมมิเตอร์  1  อัน  
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด  
- สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ  1 อัน  
- คัตเอาต์ 1 อัน  
- ที่เสียบปลั๊ก 2 ชุด
- ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิกยกเดียว 50 เฮิรซ์
- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) ไม่
เกิน +5 , -5
- ส่งกําลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
หมายเหตุ  1KVA = 0.8 KW
การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1. การติตดั้งรางแลดเดอร์ หรือห่อร้อยสายไฟฟ้า
2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบ
ระบายความร้อนออกจากหม้อนํ้าไปสู่ภายนอกห้อง
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า  
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  ณ
  เดือนมกราคม  2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561
)  หน้าที่ 63 ลําดับที่ 106  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,573,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,806,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,806,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,374,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และเงินตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,392 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,028 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทั่วไป  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 767,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2559)   

ค่าใช้สอย รวม 733,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 583,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติของกองการศึกษา  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561)   

ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล กําจัด
ปลวก แมลง จัดทําวารสาร  ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร  ซ่อมแซม
อาคาร  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  กองการศึกษา (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561  และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561)
 

ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  กองการ
ศึกษา (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องปรับ
อากาศ ซ่อมเครื่องโรเนียว และอื่นๆ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  เช่น หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ก๊อก
นํ้า  ฯลฯ  สําหรับซ่อมแซมอาคารกองการศึกษา, สนามกีฬากลางเทศบาล
ตําบลจันจว้า, ศพด., รร.ท.1, รร.ท.2  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน  2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556)    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 27,571,271 บาท
งบบุคลากร รวม 13,318,284 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,318,284 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,817,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําลจันจว้า   (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  , ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1875  ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ))

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 604,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน  ให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ   ( เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน   เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ))

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,024,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ  ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ, และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า   (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ
ถ่ายโอน    เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  , ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1875  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,642,196 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  6
 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 , (เงินอุดหนุนทั่วไปตาม
ภารกิจถ่ายโอน   เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ , เป็นไปตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก))

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,888 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 , เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ,  เป็นไปตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875     ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก))

งบดําเนินงาน รวม 11,197,587 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงาน  (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน  เป็นไปตาม
หนังสือด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไป
ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ค่าใช้สอย รวม 9,149,097 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,652,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จันจว้า, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)   

ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล กําจัด
ปลวก แมลง จัดทําวารสาร  ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร  ซ่อมแซม
อาคาร  และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  สําหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง
ละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท  (เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว 3274   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น",  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 228-229 ลําดับที่ 23)
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โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบลจันจว้า ครั้งที่ 4 จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561, เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 11)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561, เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 15
 ลําดับที่ 24)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,284,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ผู้ดูแลเด็ก 4 คน อัตราคนละ 3,000 บาท รวม
เป็นเงิน 21,000.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 228-229 ลําดับที่ 23)
2)ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง 45,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 45,000 บาท รวมเป็น
เงิน 100,000.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 182 ลําดับที่ 3)
3)ตามโครงการปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า 3,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 3,500 บาท, โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท(เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 5)
4)ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า 3,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 6,000
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000
.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 186  ลําดับที่ 7)
5)ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า 3,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 3,500 บาท, โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท(เป็นไป
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ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 14)
6)ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบล  จันจว้า 2,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 4,000
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000
.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 185 ลําดับที่ 6)
7)ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า 5,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 10,000
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000
.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 248 ลําดับที่ 33)
8)ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่ง
พระราชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 5,000 บาท, โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง 10,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 10,000
 บาท รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560
)  หน้าที่  5 ลําดับที่ 3)
9)ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลสําหรับ
เด็กด้อยโอกาสและยากจน รวมเป็นเงิน 616,200.-บาท(เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 26)แยกเป็น
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  เป็นเงิน 88,200 บาท
     -โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เป็นเงิน 216,000 บาท
     -โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ เป็นเงิน 312,000 บาท
10)ตามโครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจว้า รวมเป็นเงิน 240,000.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560)  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5)
11)ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จันจว้า รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 3)
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12)ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอา
เซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง รวมเป็นเงิน 480,000.-บาท (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 205 ลําดับที่ 27)
13)ตามโครงการเข้าค่าย English Camp  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560
)  หน้าที่  9  ลําดับที่ 12)
14)ตามโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2
 บ้านใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 207 ลําดับที่ 29)
15)โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 480,000.-บาท (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 9 ลําดับที่ 13)
16)โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 14)
17)เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2 โรงเรียนๆละ 70,000.- บาท 
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา     ค่าโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 140,000.-บาท(เป็น
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6 )
18)ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองในเด็กและ
เยาวน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 15 ลําดับที่ 6)
19)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จว้า รวมเป็นเงิน 9,600.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 228-229 ลําดับที่ 23)
20)ตามโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง 9,000 บาท, และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  9,000 บาท รวม
เป็นเงิน 18,000.-บาท (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่  2/2561) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)

จํานวน 95,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) อัตรา
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)  (เป็นไปตามหนังสือด่วน
ที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
,  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 210 ลําดับที่ 2)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

จํานวน 1,358,600 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้
1)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000
.-บาท รวมเป็นเงิน  40,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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  "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
  -ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 7,200.-บาทต่อ
ปี เป็นเงิน  14,400.-บาท "ทั้งนี้    จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
3)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ
 ละ 100,000.-บาท รวมเป็นเงิน  200,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000
.-บาท รวมเป็นเงิน  100,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" 
5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดังนี้ 
 -ประเภทโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง 150,000.-บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ  400,000.-บาท รวมเป็นเงิน 550,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น"    *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
6)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี้ 
 -ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  30,000
.-บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  30,000.-บาท, และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  20,000.-บาท รวมเป็นเงิน 80,000
.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น" *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
7)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง จํานวน 10 คน และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 13
 คน คนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  69,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
8)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 -โรงเรียนละ 15,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 15,000.-บาท รวม
เป็นเงิน  30,000.-บาท   "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
 -ครูแกนนําของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ รวม 2 แห่ง ๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 6,000.-บาท "ทั้งนี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น"
9)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท
. โรงเรียนในสังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 1
 แห่ง ๆ ละ 50,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 50,000.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น"  *ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร
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ข้อ 1-9 (เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 228-229 ลําดับ
ที่ 23)
10)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ " ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 2 แห่งๆ ละ 100,000
 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"  *ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร (เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
)แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 5 ลําดับ 7)ข้อ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 142,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 84 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562), (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 8 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)

จํานวน 1,407,347 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ตามรายการดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  จํานวน   520,720.-บาท
 -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  
 -ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน 
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน 
2. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ    886,627.-บาท
 -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาคเรียน 
 -ค่าหนังสือเรียน ป.1 คนละ 625 บาท/ปี  ป.2 คนละ 619 บาท/ปี 
ป.3 คนละ 622 บาท/ปี  ป.4 คนละ 673 บาท/ปี  ป.5 คนละ 806
 บาท/ปี  ป.6 คนละ 818 บาท/ปี 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน 
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปี (232x360) = 83,520
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
(เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562,  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 188 ลําดับที่ 10)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 39,550 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  ตามรายการดังต่อไปนี้
 -ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี 
(เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุดที่  มท 0816.2/ว3274   ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562),  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 8 ))
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 2,075,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 -โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  
 -โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 
(เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่  7 ลําดับที่ 10)

ค่าวัสดุ รวม 1,920,690 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เช่นนํ้าดื่ม ของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าเช็ดมือ นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาดันฝุ่น นํ้ายา
ฆ่าเชื้อโรค ไม้กวาด ไม่ถูพื้น นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า, และกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,860,690 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนต่างๆ จํานวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง ใน
อัตราคนละ  7.37 บาท ได้แก่   
 -โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 
 -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 
 -โรงเรียนบ้านแม่คําฝั่งหมื่น 
 -โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 
 -โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าราก (ไตรราษฎร์บํารุง) 
 -โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 
 -โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 
(เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 12,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)   
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งบลงทุน รวม 966,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 429,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาล 2
 บ้านใหม่ฯ จํานวน 1 เครื่อง ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  24,000  บีทียู
2.  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดี่ยวกัน
5.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
    สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6.  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57
) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน   โดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
     (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์ 1 ตัว
     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
9.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
     (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู  5,500  บาท
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63 ลําดับที่ 109)
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โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อม
เก้าอี้  จํานวน 6 ชุดๆ ละ 3,000 บาท  (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล) เนื่องจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติ
งานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซื้อตามราคาตลาดและไม่ปราก
ฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63 ลําดับที่ 109)

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด (โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทําด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63 ลําดับที่  109  )

ครุภัณฑ์การศึกษา
เครื่องเล่นสนามสําหรับเด็ก จํานวน 329,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับ
เด็ก จํานวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง   เนื่องจากมีความจํา
เป็นในการปฏิบัติงานราชการในเทศบาลตําบลจันจว้า จึงจัดซื้อตามราคา
ตลาดและไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ
.ศ. 2561) (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 109)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาล 1
 ต้นยาง จํานวน 1 เครื่อง, และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ จํานวน 1
 เครื่อง) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23  พฤษภาคม  2561) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  64 ลําดับที่ 110

เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300
 บาท (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23  พฤษภาคม  2561) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 64 ลําดับที่ 110 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 537,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ) จํานวน 237,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ) ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลจันจว้ากําหนด  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 543 ลําดับที่ 244)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนละ 150,000.-บาท) โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ เป็นเงิน  300,000
.-บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560
) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 15  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,089,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,089,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. จํานวน 1,884,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรง
เรียน สพฐ. จํานวน 5 แห่ง  ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200
 วัน   
 ตามรายการดังต่อไปนี้
 -โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 
 -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 
 -โรงเรียนบ้านแม่คําฝั่งหมิ่น 
 -โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 
 -โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าราก (ไตรราษฎร์บํารุง) 
(เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559,  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 9 )

โครงการการทําขนมไทยและเบเกอรี่ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการทําขนม
ไทยและเบเกอรี่  ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คําฝั่งหมิ่น (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าทีี่ 9 ลําดับที่ 13)
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จํานวน 35,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 86
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559
)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 11)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ให้กับโรงเรียนบ้านกิ่ว
พร้าว  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24
  พฤษภาคม  2559)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 10
  ลําดับที่ 15)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 45,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน  ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าราก  (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)   (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 12)

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)  (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 16)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ให้กับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)   (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 14)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,669,518 บาท

งบบุคลากร รวม 2,337,318 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,337,318 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,879,470 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล   (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   หัวหน้าฝ่ายฯ  ,  ค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม   (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 279,420 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้าง
ทั่วไป (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,028 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

งบดําเนินงาน รวม 1,236,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ  (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว
 1318  
ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559)

ค่าใช้สอย รวม 724,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่  เช่นสื่อ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก,โรคเอดส์,โรคพิษสุนัข
บ้าฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 546,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลจัน
จว้า,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ /ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ
ต่าง ๆ ฯลฯ ,ค่าจ้างเหมารถเพื่อนําคณะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล ร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในภารกิจ/ กิจกรรมของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลจันจว้า                      
    - ค่าจ้างเหมาพ่นยาป้องกันโรคไข้หวัดนก,ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่น
หมอกควัน ป้องกันกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ที่อยู่ในภารกิจ/กิจกรรมของ
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560)  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ) 

ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น ค่าตรวจ
วิเคราะห์นํ้า ดิน อากาศ ฯลฯ  ในภารกิจ/กิจกรรมของกองสาธารณ
สุขฯ เทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561) 
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
สัมมนา  หรือศึกษาอบรมของพนักงานและลูกจ้าง  โดยเทศบาลได้จัดส่ง
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา  ตามโครงการต่าง ๆ  ที่หน่วยงานหรือหน่วย
ราชการจัดขึ้น   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028
  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ๊นเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพ่นหมอก
ควัน,  เครื่องโรเนียว  ,  เครื่องวัดความดัน  ซ่อมเครื่องออกกําลังกาย ฯลฯ
  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า , หลอดไฟ , สายไฟฟ้า , ปลั๊ก
ไฟ, ไฟฉาย, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกอง สาธารณ
สุขฯ   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  ที่ใช้สําหรับรถ
ขยะ  และเครื่องพ่นหมอกควัน   เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตําบลจัน
จว้า   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  สารเคมีทําลายลูกนํ้ายุง
ลาย และทําลายแมลงวันบริเวณที่ทิ้งขยะ  เช่น  ทรายเทมีฟอส ,นํ้ายาเคมี
สําหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน, ยาและเวชภัณฑ์ ,  วัสดุการแพทย์ , ยา
และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดแผนไทย ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุข      (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  

งบลงทุน รวม 96,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                          
- มีมือจับชนิดบิด                                                    
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น                                       
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)            
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  ณ
  เดือนมกราคม  2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม   (ครั้งที่ 2/2561
)  หน้าที่  64 ลําดับที่ 112)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน  1  เครื่อง                                   
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                                                    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz                             
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้       
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกแผงวงจรหลักที่มีหน่ยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB          
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่ยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB                                   
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                                                                  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย                         
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย                                      
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  64 ลําดับที่  112)
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 5,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED  ขาวดํา   จํานวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                          
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi        
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)             
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB        
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง                 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น                     
6. สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legalและ Custom          
 (เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  64 ลําดับที่  112)          

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ง
ก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)   
   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 382,260 บาท

งบบุคลากร รวม 323,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 323,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,760 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัด   (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  

งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้กับ
พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล    (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว
 1318  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559)  
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)
  

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของ พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง  (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561)  
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งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย" 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)   (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63  ข้อที่ 107 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที" 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)   (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 63  ข้อที่ 107 

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:03 หน้า : 51/93



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,724,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,594,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,594,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,453,920 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,280 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ถังขยะ  , ถ้วย,  จาน,  ชาม,  ช้อน,  ช้อน
ส้อม,  แก้วนํ้า, กระดาษชําระ,  เหยือกนํ้า,  ไม้กวาด,  นํ้ายาล้างจาน,   ผ้า
เช็ดมือ  ,กระติกนํ้า  ,  ผงซักฟอก, ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการของกองสาธารณ
สุขฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น หิน
คลุก ,หิน, ดิน, ทราย, ก๊อกนํ้า, ท่อนํ้า, ฝักบัว, เทปพันเกลียว, นํ้ายา
ประสานท่อ, ปูนซีเมนต์, สายยาง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงบ่อบําบัดนํ้าเสีย ปรับปรุงบ่อขยะ ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์ออกกําลังกาย  ที่ใช้
ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556)  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์
อื่นๆ สําหรับพนักงานประจํารถขยะ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ชุดเก็บ
ขยะ ผ้าปิดปาก –จมูก, รองเท้าบูท, เสื้อกันฝน, ถุงมือยาง,ผ้ากันเปื้อนฯลฯ
 ที่ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ  

งานไฟฟ้าถนน รวม 908,860 บาท
งบบุคลากร รวม 516,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 516,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 236,640 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานเทศบาล  ของกองช่าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,392 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ของกองช่าง (เป็นไปตาม
มหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,028 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ของกองช่าง (เป็นไปตาม
มหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559)   
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งบดําเนินงาน รวม 332,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ของกองช่าง (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ  ของกอง
ช่าง  (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318  ลงวันที่ 4
  กรกฎาคม  2559)   

ค่าใช้สอย รวม 137,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 97,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติตามภารกิจความรับผิดชอบของกองช่างด้านงาน
ไฟฟ้า และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559)   

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใน
การทํางานหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการก่อ
สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับการติด
ตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการซ่อมแซมบํารุงปรับปรุงรักษาเกี่ยวกับ
งานไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ หรืองานติดตั้งเกี่ยวกับสัญญาณการสื่อ
สาร ฯลฯ  รวมถึงงานด้านอื่นๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์  ซึ่งเป็นภารกิจ
หรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)    

ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่ง
วัสดุ เช่น  วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯลฯ ไปตรวจสอบ  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  เดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)
   

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  

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

 คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในพื้นที่
เทศบาลตําบลจันจว้า  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กพ่วง ถ่าน
ไฟฉาย ถ่านวิทยุ ฯลฯ   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   
 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสุสานบ้านหนองร่อง หมู่ 8 จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สุสานหนองร่อง หมู่ 8  ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่จัน
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 86   
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งานสวนสาธารณะ รวม 1,397,520 บาท
งบบุคลากร รวม 679,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,320 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจํา  ให้แก่ลูกจ้างประจํา  ของกองช่าง  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 398,784 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ของกองช่าง (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,056 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  ของกองช่าง (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559)   

งบดําเนินงาน รวม 718,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 638,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 583,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติตามภารกิจความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น งานเกี่ยว
กับสวนสาธารณะ, งานเครื่องจักรกล, งานศูนย์ซ่อมบํารุง ฯลฯ และการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)    

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใน
การทํางานหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการก่อ
สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับการติด
ตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการซ่อมแซมบํารุงปรับปรุงรักษาเกี่ยวกับ
งานสวนสาธารณะ โทรศัพท์ หรืองานติดตั้งเกี่ยวกับสัญญาณการสื่อ
สาร ฯลฯ  รวมถึงงานด้านอื่นๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์  ซึ่งเป็นภารกิจ
หรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)    
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ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่ง
วัสดุ เช่น ดิน หิน คอนกรีตและ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ ไปตรวจสอบ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  เดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561) 
  

ค่าลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าจัดซื้อพันธุ์
ไม้ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
ลฯ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2559) (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 675 ลําดับที่ 16   
  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  ไม้กวาด  แปรง  วัสดุ
อุปกรณ์สําหรับงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ฯลฯ  ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล
ตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)    
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องมือการเกษตร ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ  พันธุ์ไม้  ปุ๋ย  ยาฆ่า
แมลง  ต้นไม้  หญ้า  ฯลฯ   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นชุดเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์อื่น ๆ
 สําหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของกองช่าง เช่น รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)    
   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,239,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 484,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 484,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 27,500 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ  6 บาท โดยให้ทําการสํารวจปี
ละ 2 ครั้ง (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบรประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้
บริโภค ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)  ( เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 262 ลําดับที่ 6)
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โครงการตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบรประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่า
ซื้อ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 263 ลําดับที่ 8)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "

จํานวน 137,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ยาและเวชภัณฑ์ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจํา
ตัวสัตว์ เข็ม ไซริงค์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสนัขบ้า ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/1042  ลงวนัที่  10   เมษายน 2561  ,  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)   (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560)  หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2)

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบรประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้ได้
รับมอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ  (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560  )หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  347 ลําดับที่ 14  
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โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564
)    (แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  31  ลําดับที่ 51  

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)   เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้ง
ที่ 2/2561)   หน้าที่ 31  ลําดับที่  50  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบูรณาการ  ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม   (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 25 ลําดับที่  39)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับที่ 44)
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร   ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)     เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 27  ลําดับที่  42  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 25 ลําดับ
ที่ 40)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยทํางาน จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้การดูแลสุขภาพ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  26 ลําดับ
ที่ 41)

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอนุรักษ์นํ้าในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าในชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 6)
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โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจัน
จว้า

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร    ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)     เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที่ 342 ลําดับ
ที่ 8  

โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร   ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 338 ลําดับที่ 2  

โครงการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสัมนาคุณวิทยากร   ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  (แก้ไข/เพิ่ม
เติม  (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 32 ลําดับที่ 51

งบเงินอุดหนุน รวม 755,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 755,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการผ่าตัด-ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็น สัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการผ่าตัด -ทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้กับสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย (ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ
แม่จัน ที่ ชร 0023.15/ว 304  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2560 (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2560)

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:03 หน้า : 62/93



เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 460,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข    ให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน  จํานวน 23 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.-บาท  (เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว 1175  ลงวัน
ที่  25  เมษายน 2561   ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24
  พฤษภาคม  2559)  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 23 ลําดับที่ 37

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน 115,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  จํานวน 23  หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000.-บาท  (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2559)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที่ 291 ลําดับที่ 1

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้า จํานวน 75,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลจันจว้า (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  24
  พฤษภาคม  2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น  4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 32,33
 ลําดับที่  52,53

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 80,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลจันจว้าใต้  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวัน
ที่  24  พฤษภาคม  2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วท้อง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 32,33 ลําดับที่  52,53

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีอําเภอแม่จัน   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ลงวัน
ที่  24  พฤษภาคม  2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วท้อง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 27 ลําดับที่ 43
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 551,160 บาท

งบบุคลากร รวม 491,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ให้แก่พนักงานเทศบาล (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561)
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  

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

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุ
คงทน  และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สําหรับ
สนามหญ้าและต้นไม้สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

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

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สนามกีฬากลาง
เทศบาลตําบล  จันจว้า, และสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจันจว้า 2 (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
,  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 241 ลําดับที่ 21)
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่   ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 249 ลําดับ
ที่ 35))

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่   ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 242 ลําดับ
ที่ 23)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง  ผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ย
เลี้ยง   ค่าพาหนะ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
,  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 242 ลําดับที่ 22)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:03 หน้า : 66/93



โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่   ค่าเตรียมสนาม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 243 ลําดับที่ 25)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 246 ลําดับที่ 30)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 245 ลําดับที่ 29)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  10,000.-บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1)
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2.โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)  10,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2) 
  
3.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  15,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 5)

4.โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาข
บูชา  15,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 )  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 234 ลําดับที่ 8 )
 
5.โครงการอนุรักษณ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 25,000
.-บาท    คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน, ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยกา
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รเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ) (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 14 ลําดับที่ 4)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดมหกรรมวัฒนธรรมอําเภอแม่จัน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 237 ลําดับที่ 13)
 

โครงการมรดกภูมิปัญญาผญ๋าคนจันจว้า จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 238 ลําดับที่ 16)
 

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 13 ลําดับที่ 3) 
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โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 19 ลําดับที่ 30) 
 

โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 5)
 

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ) (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่ 14 ลําดับที่ 5)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน, ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 234 ลําดับที่ 7)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย   ให้กับที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่จัน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 27 )) 

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง  ให้กับสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 253
 ลําดับที่ 6)) 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตําบลจันจว้าและตําบลจันจว้า
ใต้

จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบัติธรรม
คณะสงฆ์และประชาชนตําบลจันจว้าและตําบลจันจว้าใต้  ให้กับสภาวัฒนา
ธรรมตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 252
 ลําดับที่ 4))

โครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคมคนยองจันจว้า จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมรดก
ภูมิปัญญาสมาคมคนยองจันจว้า ให้กับสภาวัฒนาธรรมตําบลจันจว้า
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 251 ลําดับที่ 2))
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,175,160 บาท

งบบุคลากร รวม 2,105,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,105,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,474,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานเทศบาล (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวย
การกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน  ใหักับผู้อํานวยการกองช่าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 429,672 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,588 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)   

งบดําเนินงาน รวม 974,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
, หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ (ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0803/ว 1318  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2559))    

ค่าใช้สอย รวม 324,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 194,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในกองช่าง  (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559)    

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการถ่าย
เอกสาร พิมพ์เขียว/แบบแปลน เย็บหนังสือ  เข้ารูปเล่ม หรือปกหนังสือรูป
เล่มซึ่งกองช่างได้จัดทําขึ้น ค่ารับวารสารท้องถิ่น  เอกสารหรือหนังสือ
เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย  สิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
อะคิริค หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  ฯลฯ  เพื่อเป็นการเผยแพร่โฆษณาประชา
สัมพันธ์งานโครงการ กิจกรรมของกองช่างหรือข้อมูลสาระความรู้ให้กับ
ประชาชน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)    

ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่ง
วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์สํานักงานประจําปี หรือ
ตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชําระ
ภาษี ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  เดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)
   

ค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ  (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)  
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 49

โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ
.ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและการขุดดิน
ถมดินโดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ   (เป็นไปตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ว3069 ลงวันที่ 1
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ว511 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
เติม แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 48   
  

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

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในราชการของ
เทศบาลตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษปริ้นท์รูป แผ่นป้ายหรือ
แผ่นติดประกาศกระดาษโปสเตอร์  พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
อื่น ๆ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)    
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   

งบลงทุน รวม 94,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องส่องทางไกล จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องส่องทางไกล จํานวน 10
 ตัว สําหรับใช้ในการส่องดูนก     
(เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตามราคาตลาด และ
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่   64  ลําดับที่ 111  

ครุภัณฑ์สํารวจ
ล้อวัดระยะ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จํานวน 1ตัว 
เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตามราคาตลาด และ
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  713 ลําดับที่  8   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง                                                  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 23
 พฤษภาคม 2561 ข้อ 52 (หน้า 19)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 712  ลําดับที่  8   
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เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
(เป็นราคากลางตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 23
 พฤษภาคม 2561 ข้อ 50 (หน้า 18)  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่ 712 ลําดับที่ 8   
  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 14,245,928 บาท
งบบุคลากร รวม 1,628,028 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,628,028 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 536,280 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานเทศบาล  (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (เป็นไปตามมหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,020,804 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,944 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)   

งบดําเนินงาน รวม 1,812,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ,หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558)   
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ (ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)    
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ค่าใช้สอย รวม 1,112,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 194,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติตามภารกิจความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น งานเกี่ยว
กับโครงสร้างพื้นฐาน , งานเครื่องจักรกล, งานศูนย์ซ่อมบํารุง ฯลฯ และ
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลจันจว้า  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559) 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือหน่วย
งานราชการอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างเหมารถตักตีนตะขาบ, รถบรรทุกหรือ
เครื่องจักรกลอื่น ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาหรือขุดลอก
ตกแต่งหรือดําเนินการใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  อันเนื่อง
จากสภาพของบ่อ,แม่นํ้า,ห้วย,หนอง,คลอง,บึง,อ่างเก็บนํ้า,ลําเหมือง
สาธารณะ  ที่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ  ตลอดจนถึง
ถนน,สะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม,ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งไม่สามารถใช้
แรงงานคนหรือการดําเนินการได้แต่อย่างใด และจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกในการทํางานหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา  ด้านงานทางสะพาน ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อระบายนํ้า  เหมือง  ฝาย  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ฯลฯ รวม
ถึงงานด้านอื่นๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์  ซึ่งเป็นภารกิจหรือกิจกรรมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559)

ค่าจ้างเอกชน จํานวน 133,100 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก นิติบุคคลหรือ
เอกชนดําเนินงานเกี่ยวกับงานสํารวจ  ออกแบบและควบคุมการก่อ
สร้าง  งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆที่เอกชนมี
ความชํานาญมากกว่า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วน
มาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)    

ค่าธรรมเนียม จํานวน 15,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งวัสดุ เช่น
ดิน ,หิน,คอนกรีต ฯลฯ ไปตรวจสอบ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  เดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าทําเนียมในการใช้สนามบิน และค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561)
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวเขตการ
ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.0808.2/ว 2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560) (เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2560) หน้าที่ 30 ลําดับที่ 10   
 

โครงการจัดทําพื้นฐานข้อมูลงานโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําพื้นฐานข้อมูล
งานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เทศบาลตําบลจันจว้า โดย
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 29   
  

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  40  ลําดับที่  23) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
บํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์  ยานพาหนะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลจันจว้า และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)   
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น หิน ดิน ทราย และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลจัน
จว้า ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 180,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลตําบลจันจว้า ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถ อะไหล่รถ แบตเตอรรี่ ฯลฯ
  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
   

งบลงทุน รวม 10,805,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าปรับปรุงและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อม
แซมครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานยืน
นาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  (เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,505,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 56,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการปรับราคาค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) กรณีที่ดัชนีราคาซึ่งจัดทําโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยน
แปลงสูงขึ้นจากเดิม  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านป่าถ่อน  หมู่ 11 จํานวน 122,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงซอย 5
 บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม
. หนา 0.15 ม. (หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.)   (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่  47 ลําดับที่ 79  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 จํานวน 125,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 18
 บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตร.ม.  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 41 ลําดับที่ 68  
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 9 จํานวน 401,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัด
ป่าหมากหน่อ  ถึงศาลพ่อบ้าน บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 9 ตําบลจันจว้า  
1.กว้าง 4.00 ม ยาว 90.00 ม. หนา 0.15  ม.           
2.กว้าง 3.50 ม ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม
.                                                            
3.กว้าง 8.50 ม ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม.   
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 747 ตร.ม.  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 39 ลําดับที่ 65  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 จํานวน 300,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสุสาน
บ้าน  ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม
. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00  ตร.ม.  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 45 ลําดับที่ 76  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 จํานวน 55,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ 
บ้านนางเครือ ลือเลิศ บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
96.00 ตร.ม.   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 40 ลําดับ
ที่ 67  
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 4 จํานวน 99,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าม่อน
คําแดง บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 4 ตําบลจันจว้า กว้าง 4.00 ม. ยาว 46 ม
. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่  36 ลําดับที่ 59  
  

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสุสาน บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้า
สุสาน  บริเวณร่องหนอง เหมืองงาม บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตําบลจัน
จว้าใต้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.50 ม.  ยาว 5.00 ม.  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 48 ลําดับที่ 81  
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โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 จํานวน 136,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า คสล. 
ซอย 6 บ้านหนองครก หมู่ 6  กว้าง 0.40 ม. ยาว 79.00 ม.   (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 44 ลําดับที่ 74  
  

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 3 จํานวน 153,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า  บริเวณ
หน้าบ้านนางบรรจง   แสนแพทย์  บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 112.00 ม. 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่  42 ลําดับที่ 70  
  

โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้า คสล.บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 จํานวน 170,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นนํ้าอ่างเก็บนํ้าปาง
ควาย บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง 2.50 ม.
ลึก 2.00 ม.  ยาวรวม 4.20 ม.  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
)  หน้าที่ 47 ลําดับที่ 80  
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 5 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.พร้อม
ฝาปิดในหมู่บ้าน บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 5 ตําบลจันจว้า 
1.ซอยบ้านนายเสาร์คํา รากะรินทร์  ถึงบ้านนายข่ายแก้ว กันแดง 
2.ซอยบ้านนายผล ปินทรายมูล  ถึงบ้านนายสมบัติ รากะรินทร์ 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 202.00 ม.  ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 37 ลําดับที่ 61  
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.  บ้านใหม่  หมู่ 1 จํานวน 400,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ซอย 4 - ซอย 8
                                                                                        ช่วงที่ 1
 กว้าง 1.00 ม. ยาว 33.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม
. ,                                         ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 ม. ยาว 30.00 ม
. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.,                                          ช่วงที่ 3
 กว้าง 0.60 ม. ยาว 233.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม
.,                                        ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 ม. ยาว 13.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 1.00-1.05 ม.                                     ( เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 35 ลําดับที่ 57  
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 จํานวน 347,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อม
ฝาปิด จากสะพานแม่นํ้าจัน ถึง บ้านนางปินแก้ว เงางาม บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 
ตําบลจันจว้าใต้ กว้าง 0.40 ม. ยาว 135.00 ม. ลึก 0.40 - 0.60 ม. 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 41 ลําดับที่ 69  
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองปึง หมู่ที่ 5 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านหนองปึง หมู่ 5 ตําบลจันจว้า
ใต้ กว้าง 0.40 ม. ยาว 170.00 ม. ลึก 0.40 - 0.60 ม.  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 72  
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง หมู่ 8 จํานวน 240,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล พร้อมฝา
ปิด ซอยข้างวัด - ซอย 4 บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตําบลจันจว้า กว้าง 0.50 ม
. ยาว 90.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 39 ลําดับที่ 64   
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 จํานวน 295,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝา
ปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 บริเวณซุ้มประตูวัด ถึงบริเวณที่นานายวิชัย ชุ่ม
มงคล บริเวณตลาดชุมชน ถึงบ้านนายอาจ จันเป็ง บริเวณสามแยกบ้าน
นายอิ่ม สุวรรณจักร กว้าง 0.30 ม. ยาว 133.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40
 ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 38 ลําดับที่ 63  
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่คําฝั่งหมิ่น หมู่ 9 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายตา ปงกันคํา ถึงบ้านนางบัวคาร วิยะกาศ บ้าน
แม่คําฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตําบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม
. ยาว 125.00 ม.    (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่  46 ลําดับ
ที่ 77  
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝา
ปิด ซอย 5 บ้านดง หมู่ 6 ตําบลจันจว้า กว้าง 0.40 ม. ยาว 171.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 -0.65 ม.(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)หน้าที่ 38 ลําดับ
ที่ 62  
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โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยนํ้าราก หมู่ 4 จํานวน 401,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประชุม ติดบ้าน
นางศิริขวัญ  ปินทรายมูล  บ้านห้วยนํ้าราก  หมู่ 4 ตําบลจันจว้า 
กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.  สูง 3.50 ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561) หน้าที่  37 ลําดับที่ 60  
    

โครงการขยายไหล่ทาง บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางบริเวณ ซอย 10 ถึง 
สันเขื่อนหนองเขียว บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50-2.00 ม
. ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 34 ลําดับที่ 55  
 

โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่นํ้าคํา บ้านหัวฝาย หมู่ 11 จํานวน 300,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตลิ่งแม่นํ้าคํา บ้านหัวฝาย 
หมู่ 11 ตําบลจัน
จว้า                                                                                                
- แบบที่ 1 ยาว 30.00 ม.                                                          
แบบที่ 2 กว้าง 9.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 5.00 ม
.                                                        (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2  

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตําบลป่าสัก บ้านแม่คํานํ้าลัด หมู่ 3 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตําบลป่า
สัก บ้านแม่คํานํ้าลัด หมู่ 3 ตําบลจันจว้า ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม
. จํานวน 3 จุด ยาว 240.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ 1,440.00 ตร.ม.    (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 36 ลําดับที่ 58  

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปา บ้านทรายมูล 
หมู่  2  ตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 87  
  

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ตําบลจันจว้าใต้ - วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว  บ้านป่าสัก
หลวง  หมู่ 1  ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา  0.04 ม
. หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,800.00 ตร.ม.  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 40 ลําดับที่ 66  
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โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน  บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 2

จํานวน 320,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตําบลจันจว้าใต้ (เป็นไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 50 ลําดับที่ 84  
  

โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสันหลวง หมู่ 10 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตําบลจันจว้าใต้ จํานวน 10 จุดหนาเฉลี่ย 0.10-
0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม.  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 46 ลําดับที่ 78

โครงการถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 จํานวน 210,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าถมหินคลุกพร้อมบดแน่น ซอย 2
 ถึง ซอย 6  บ้านหนองครก หมู่ 6 ตําบลจันจว้าใต้ กว้าง 3.00 ม
.ยาว 440.00 ม. หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 34 ลําดับที่ 56  
 

โครงการปรับปรุงโรงนํ้าดื่มในหมู่บ้าน  บ้านหนองครก หมู่ 6 จํานวน 54,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงนํ้าดื่มในหมู่บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ตําบลจันจว้าใต้  ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง  3.00
 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.  (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2561)  หน้าที่ 44 ลําดับที่ 73  
 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 7 จํานวน 106,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมู่
บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 7   (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 85  
 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว 
หมู่ 10

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึง
ท้ายบ้าน   บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ตําบลจันจว้า ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,224 ม. (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 53 ลําดับที่ 88
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โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7- บ้านแม่คําฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9

จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้าน
ม่วงหมู่สี หมู่ 7- แม่คําฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตําบลจันจว้าใต้ 
ผิวถนนกว้าง 7.00 ม. หนา 0.50  ม. ยาวรวม 200.00 ม.  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561)  หน้าที่ 45 ลําดับที่ 75  
 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง

จํานวน 1,200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อ
สร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558)   
   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  (เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561  )   
  
   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 280,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 227,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 187,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 97,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยปฏิบัติ
งาน ประจําศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล   ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนมาก มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวนไว้กินเอง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  , ตามนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 11  

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 )  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลําดับ
ที่ 6  

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1  

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 )  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข/เพิ่ม
เติม  (ครั้งที่ 1/2560)  หน้าที่  59 ลําดับที่  51   
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โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 )  เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  111
  ลําดับที่  14   

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  112
  ลําดับที่ 15  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์  ค่าปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง ฯลฯ  สําหรับใช้ในงานของเทศบาลตําบลจันจว้า   (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลม จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง    จํานวน 2 เครื่อง
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ  แต่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ ณ เดือนมกราคม  2561 จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2561) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 105
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
เทศบาลตําบลจันจว้า

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบลจันจว้า
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 24.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจว้า
กําหนด  (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในการดําเนินการ
ใส่ปุ๋ยต้นไม้  ถางหญ้า  และบริการอื่น ๆ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2559  , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559) (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 2/2561
) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 103 

โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  672
  ลําดับที่  11  

วันที่พิมพ์ : 5/9/2561  22:39:04 หน้า : 90/93



โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์นํ้าจืดเวียงหนองหล่ม จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559) (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560
) หน้าที่  59  ลําดับที่  52  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ พื้นที่เวียง
หนองหล่ม

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 ,  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559) (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2560) หน้าที่ 59
 ลําดับที่  50  

โครงการอบรมการประมงพื้นบ้าน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมนาคุณวิทยากร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที่ 668 ลําดับที่ 3  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 36,430,123 บาท

งบกลาง รวม 36,430,123 บาท
งบกลาง รวม 36,430,123 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,452,250 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นร้อมดอกเบี้ย ให้
กับ  ก.ส.ท.  โดยกู้เพื่อซื้อรถขุดตีนตะขาบและรถยกกระเช้าไฟฟ้า  ตาม
สัญญากู้เงินเลขที่  723/46/2553  ลว. 8 มิ.ย. 2553  เป็นการจ่ายงวด
ที่  9  และเพื่อก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่  1280/96/2556  ลว. 16  กรกฎาคม  2556 เป็นการ จ่ายงวดที่ 4
 และรถตักหน้า-ขุดหลัง  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1691/2560  ลว. 7
 พฤศจิกายน  2559 จ่ายงวดที่ 2   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 535,899 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ใน
อัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ที่เทศบาลได้จ่ายให้พนักงานจ้างแต่ละ
คน (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561) 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,200,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเฉพาะการให้แก่กิจการ
ประปาเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 24,710,400 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า  ตามบัญชีขั้นบรรได (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,136,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ     ใน
เขตเทศบาลตําบลจันจว้า(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 2076  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561) 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 780,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์     ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)   

สํารองจ่าย จํานวน 1,018,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและจําเป็นที่ไม่
สามารถคาดการได้ล่วงหน้าและงานด้านอื่น ๆ  ตามอํานาจหน้าที่  (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจร จํานวน 2,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการจราจรโดย
คํานวณตั้งจ่ายจาก   ค่าปรับจราจร  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561) 
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 97,200 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย  ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ   โดยคิดคํานวณอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจําปี  2562     (ยกเว้นเงินอุดหนุนทุก
ประเภทเงินกู้และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) จะเบิกจ่ายเมื่อได้มีการแก้ไข
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561)   

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่นให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาล ฯ  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่ 10 พ.ย
. 2552 และ หนังสือที่  มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่ 26 ก.ค. 2554)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) ค่าทําขวัญ กรณี
พนักงาน  ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง   เทศบาลตําบลจันจว้า  ประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ 
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย  เงินดํารงชีพ ให้แก่ผู้ประสบ
ภัย หรือทายาทจากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่อง
จากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543  
3)เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํา
งานให้ราชการ 
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดของ
พนักงานจ้าง  
5) เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ) แก่ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจํา
และ ลูกจ้างชั่วคราว   เทศบาลตําบลจันจว้า  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,070,974 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณ
การรายได้ในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจําปี งบประมาณทั่ว
ไป   (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินอุดหนุน)  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท   0808.5/ว 33  ลงวันที่ 29 ส.ค
  2556 และหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2556 (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที่ 6  มิถุนายน  2561)   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 37,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ให้กับ
พนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการ  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028  ลงวันที่ 6
  มิถุนายน  2561)   
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



งบลงทุน                 23,000.00              6,000.00

รวมรายจ่าย 2,860,000.00 2,880,000.00

           127,500.00

2,827,500.00

งบบคุลากร            1,104,600.00      1,193,280.00

งบด าเนินงาน            1,667,200.00      1,615,720.00

        1,145,040.00

        1,489,960.00

2561 2562

งบกลาง                 65,200.00            65,000.00

2560

              65,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,000.00

รวมรายรบั 2,827,500.00 2,860,000.00 2,880,000.00

คา่ธรรมเนียม 20,000.00 20,000.00 20,000.00

ดอกเบีย้ 10,000.00 10,000.00 9,000.00

ผลประโยชน์อืน่

คา่จ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า 1,650,000.00 1,630,000.00 1,650,000.00

เงนิทีง่บประมาณท ั่วไปชว่ยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 1,147,500.00 1,200,000.00 1,200,000.00

2560 2561 2562

หมวดรายได้

รายรบังบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรบัจริง



ประมาณการรายรับทังสิน 2,880,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,880,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 1,650,000 บาท
ตังไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,200,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากงบ
ประมาณทัวไปเท่าเดิม

ดอกเบีย จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียเงินฝากลดลง

ผลประโยชน์อืน รวม 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
ตังรับเป็นรายการใหม่   เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,880,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,193,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,193,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 664,080 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล  กองการประปา  (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ผู้อํานวยการ
กองการประปา และ  หัวหน้าฝ่ายผลิต (เป็นไปตามมหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561
  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2558)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อมเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา  ให้แก่ลูกจ้างประจํากองการประปา   (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามจ้างทัวไป กองการ
ประปา   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  กองการประปา   (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561
  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2558)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,615,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ตามระเบียบฯ  (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0803/ว 1318
  ลงวันที 4  กรกฎาคม  2559)

ค่าใช้สอย รวม 698,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง   (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1797  ลงวันที  2 เมษายน  2561)
2. ค่าลงทะเบียน                                     จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  สําหรับการเข้ารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนาของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน  2561)
3.โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า                                         จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ได้แก่ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสัมนาคุณวุิทยากร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิงตีพิมพ์ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  609 ลําดับ
ที 59
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 648,200 บาท
1. ค่าธรรมเนียม       จํานวน 15,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน,ค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการ  โรงงานประปาและ
ค่าธรรมเนียมรายปี วางท่อประปาในเขตทางหลวง และค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนําประปา (เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0808.2/ว 1536  ลงวันที  19  มีนาคม  2561)  
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานคนหรือเครืองจักรกล  จํานวน  50,000.-บาท 
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนหรือเครืองจักร
กล เกียวกับการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปา ท่อส่งนํา
ประปา ฯลฯ , ค่าระวางบันทึก  (เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19  มีนาคม  2561)  
2. ค่าจ้างเหมาบริการ                    จํานวน 583,200.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติ
งานตามภารกิจปกติของกองการประปา (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  9
  ธันวาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที  19  มีนาคม  2561)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  ค่าอาหาร  เครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีเกียวข้อง  (ตังไว้ได้ไม่เกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้)  (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม 2548)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ของ
กองการประปา  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าวัสดุ รวม 242,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สินเปลือง  เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเครืองเขียน ฯลฯ
 ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจัดซือใบเสร็จรับเงิน สมุด ทะเบียนด้านการเงินการ
คลังทุกประเภท ตลอดจนชําระค่าแบบพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์อาสารักษาดิน
แดน (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559,  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  ปลัก
ไฟฟ้า  แผงวงจร หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  ทีใช้ในกิจการประปา  (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง  เช่น เหยือกนํา  แก้วนํา ถาด   ไม้กวาด  ม๊อบถู
พืน  ผ้าเช็ดมือ  ผ้าเช็ดเท้า  นํายาทําความสะอาดต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ใน
กิจการประปา เทศบาลตําบลจันจว้า    (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําพีวีซี ข้อ
ต่อท่อนํา  ตะปู  ไม้  ค้อน  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  กระเบือง สังกะสี  ฯลฯ
  สําหรับใช้ในกิจการประปา  (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,500 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ คีมล็อค กรวยจราจร ยางรถจักรยานยนต์   หัว
เทียน แบตเตอรี ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการประปา  (เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง  ประเภท
วัสดุสินเปลือง เช่น  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามัน
เครือง    แก๊สหุงต้มฯลฯ  ทีใช้สําหรับรถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า และ
เครืองมืออุปกรณ์ทีเกียวข้องของกิจการประปา เทศบาลตําบลจันจว้า   (เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง  เช่น คลอรีน สารส้ม  นํายาเคมีสําหรับ
บรรจุถังดับเพลิง   แอลกอฮอล์ ฯลฯ  ทีใช้ในกิจการประปา (เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ประเภท
วัสดุสินเปลือง   สําหรับเจ้าหน้าที  ประปา  เช่น ชุดกัน
ฝน  หมวก รองเท้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีใช้ในงานกิจการ
ประปา (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผ่นบันทึก
ข้อมูล ผ้าพิมพ์ แถบพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ทีใช้ในกิจการ
ประปา เทศบาลตําบลจันจว้า   (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
 กรกฎาคม 2556) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 666,220 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 664,720 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในกิจการประปา เทศบาล
ตําบล จันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในกิจการ
ประปา เทศบาลตําบลจันจว้า (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561  )
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งบลงทุน  เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 6,000 บาท
เครืองจ่ายสารเคมี (สารส้ม)          จํานวน  1 เครือง
คําชีแจงงบประมาณ เพือเป็นค่าจัดซือเครืองจ่ายสารละลายคลอรีน
ชนิด Diaphram  ซึงสามารถจ่ายสารละลายคลอรีนได้สูงสุดไม่
มากกว่า 30-50 ซีซี/นาที และสามารถปรับปริมาณการสูบจ่ายสารละลาย
คลอรีนที33 ซีซี/นาที ได้โดยการ INJECTION และสามารถจ่ายเข้าเส้น
ท่อทีมีความดันไม่น้อยกว่า 56.8ปอนด์/ตร.นิว(4 บาร์) ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส
 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆทีสารละลายผ่านจะ
ต้องเป็นวัสดุทีไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายคลอรีน 
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028
  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561)  (เนืองจากมีความจําเป็นใช้ในการผลิตนํา
ประปา จึงจัดซือตามราคาตลาด  และไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที 715  ลําดับที 10

งบกลาง  เป็นเงิน 65,000 บาท
งบกลาง รวม 65,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 19,400 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความ  เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและจําเป็นทีไม่
สามารถคาดการได้ล่วงหน้าและงานด้านกิจการประปา ตามอํานาจ
หน้าที  (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561)  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 12,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตรา
ร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ทีเทศบาลได้จ่ายให้พนักงานจ้างแต่ละคน (เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3028  ลงวันที 6  มิถุนายน  2561)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 33,600 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิน   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณ
การรายได้ในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ประจําปี งบประมาณทัวไป (ไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินอุดหนุน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ที  มท   0808.5/ว 33  ลงวันที 29 ส.ค  2556 และ
หนังสือ ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 29 ส.ค. 2556 (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2561) 
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