
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตำบลจันจว้า 
อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 

 
 



          

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลจันจว้า 
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ด้วยเทศบาลตำบลจันจว้า  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565   โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2       
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564   และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แล้ว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลจันจว้า  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื ่อทราบโดยทั่วกัน  และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ  ขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ  เทศบาลตำบลจันจว้า  หรืองานแผนและงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์        
0-5377-5123  หรือทางเว็ปไซต์  www.janjawa.go.th 

  ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

 
(นายทนงศักดิ์  ทองแสน) 

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



เทศบาลตําบลจันจวา
เขต/อําเภอ แมจัน    จังหวัดเชียงราย

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

49  ซอย-  ถนนแมจัน-เชียงแสน  แขวง/ตําบล จันจวาใต
  เขต/อําเภอ แมจัน  จังหวัดเชียงราย  57270

พื้นที่ 128.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 14,279 คน
ชาย 6,737 คน

หญิง 7,542 คน

ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจวา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลจันจวา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลจันจวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลจันจวา จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 113,907,495.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 110,804,800.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 45,457,185.64 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 79,653.70 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 11,708,504.05 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 122,572,305.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 330,824.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 691,749.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,192,870.75 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 62,253.07 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 53,839,041.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 66,455,567.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,954,345.80 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 111,916,007.92 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 36,480,786.25 บาท

งบบุคลากร จํานวน 38,289,306.86 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 22,526,191.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 11,599,353.95 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,009,368.97 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,876,095.80 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 9,204,592.68 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 3,374,907.80 บาท

รายจายจริง จํานวน 2,719,209.70 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 5,088,677.24 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 4,791,383.13 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 330,824.38 850,000.00 430,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

691,749.30 659,000.00 666,500.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 1,192,870.75 950,000.00 1,050,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 62,253.07 60,500.00 80,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,277,697.50 2,519,500.00 2,227,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 53,839,041.03 53,970,000.00 51,930,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53,839,041.03 53,970,000.00 51,930,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 66,455,567.00 70,510,500.00 71,943,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

66,455,567.00 70,510,500.00 71,943,000.00

รวม 122,572,305.53 127,000,000.00 126,100,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 36,480,786.25 40,516,130.00 41,405,550.00

งบบุคลากร 38,289,306.86 42,369,886.00 43,596,060.00

งบดําเนินงาน 22,526,191.89 27,312,080.00 24,228,790.00

งบลงทุน 11,599,353.95 13,690,904.00 13,530,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,009,368.97 3,096,000.00 3,325,800.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 13,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 111,916,007.92 127,000,000.00 126,100,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลจันจวา

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 1,856,000 1,856,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 13,000

ดอกเบี้ย 0 0 13,000 0

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000 1,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 1,100,000 800,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 30,000

ผลประโยชน์อื่น

คาธรรมเนียม 0 0 30,000 0

รวมรายรับ 0 0 3,000,000 2,700,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 76,000 95,000

งบบุคลากร 0 0 1,372,200 1,410,840

งบดําเนินงาน 0 0 1,516,800 1,189,160

งบลงทุน 0 0 35,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 3,000,000 2,700,000



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลจันจว้า
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,490,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,590,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 31,006,920

แผนงานสาธารณสุข 4,344,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 408,200

แผนงานเคหะและชุมชน 2,565,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 623,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,172,400

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,076,190

แผนงานการเกษตร 417,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 41,405,550

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 126,100,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลจันจวา

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 41,405,550 41,405,550
    งบกลาง 41,405,550 41,405,550

หนา : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 10,434,980 778,560 3,895,400 376,080 15,485,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,362,980 778,560 3,895,400 376,080 12,413,020

งบดําเนินงาน 3,888,200 124,600 1,406,680 71,000 5,490,480
    คาตอบแทน 659,000 57,600 175,600 61,000 953,200

    คาใชสอย 1,334,200 67,000 524,600 10,000 1,935,800

    คาวัสดุ 495,000 0 706,480 0 1,201,480

    คาสาธารณูปโภค 1,400,000 0 0 0 1,400,000

งบลงทุน 394,800 0 46,900 0 441,700
    คาครุภัณฑ์ 394,800 0 46,900 0 441,700

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000

งบรายจ่ายอื่น 13,000 0 0 0 13,000
    รายจายอื่น 13,000 0 0 0 13,000

รวม 14,790,980 903,160 5,348,980 447,080 21,490,200

หนา : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,691,340 0 1,691,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,691,340 0 1,691,340

งบดําเนินงาน 363,400 260,500 623,900
    คาตอบแทน 36,000 30,000 66,000

    คาใชสอย 262,400 120,000 382,400

    คาวัสดุ 65,000 110,500 175,500

งบลงทุน 0 35,200 35,200
    คาครุภัณฑ์ 0 35,200 35,200

งบเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 0 240,000

รวม 2,294,740 295,700 2,590,440

หนา : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,245,380 14,642,820 16,888,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,245,380 14,642,820 16,888,200

งบดําเนินงาน 277,600 11,478,620 11,756,220
    คาตอบแทน 117,600 76,000 193,600

    คาใชสอย 130,000 9,424,020 9,554,020

    คาวัสดุ 30,000 1,879,000 1,909,000

    คาสาธารณูปโภค 0 99,600 99,600

งบลงทุน 29,000 137,700 166,700
    คาครุภัณฑ์ 29,000 137,700 166,700

งบเงินอุดหนุน 0 2,195,800 2,195,800
    เงินอุดหนุน 0 2,195,800 2,195,800

รวม 2,551,980 28,454,940 31,006,920

หนา : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,317,060 0 2,317,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,317,060 0 2,317,060

งบดําเนินงาน 1,282,740 201,000 1,483,740
    คาตอบแทน 188,600 0 188,600

    คาใชสอย 603,800 201,000 804,800

    คาวัสดุ 490,340 0 490,340

งบลงทุน 23,500 0 23,500
    คาครุภัณฑ์ 23,500 0 23,500

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 520,000
    เงินอุดหนุน 0 520,000 520,000

รวม 3,623,300 721,000 4,344,300

หนา : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 328,200 328,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 328,200 328,200

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    คาใชสอย 65,000 65,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 408,200 408,200

หนา : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 441,600 1,275,400 1,717,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,600 1,275,400 1,717,000

งบดําเนินงาน 658,200 190,000 848,200
    คาใชสอย 603,200 65,000 668,200

    คาวัสดุ 55,000 95,000 150,000

    คาตอบแทน 0 30,000 30,000

รวม 1,099,800 1,465,400 2,565,200

หนา : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 389,400 389,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 389,400 389,400

งบดําเนินงาน 49,000 49,000
    คาตอบแทน 4,000 4,000

    คาใชสอย 45,000 45,000

งบเงินอุดหนุน 185,000 185,000
    เงินอุดหนุน 185,000 185,000

รวม 623,400 623,400

หนา : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 647,400 0 0 647,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 647,400 0 0 647,400

งบดําเนินงาน 60,000 195,000 160,000 415,000
    คาใชสอย 40,000 195,000 160,000 395,000

    คาวัสดุ 5,000 0 0 5,000

    คาสาธารณูปโภค 15,000 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 110,000 110,000
    เงินอุดหนุน 0 0 110,000 110,000

รวม 707,400 195,000 270,000 1,172,400

หนา : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,795,080 2,217,360 4,012,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,795,080 2,217,360 4,012,440

งบดําเนินงาน 1,032,800 2,167,250 3,200,050
    คาตอบแทน 155,600 402,000 557,600

    คาใชสอย 252,200 1,211,600 1,463,800

    คาวัสดุ 625,000 553,650 1,178,650

งบลงทุน 136,300 12,727,400 12,863,700
    คาครุภัณฑ์ 136,300 1,429,400 1,565,700

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 11,298,000 11,298,000

รวม 2,964,180 17,112,010 20,076,190

หนา : 10/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 120,000 0 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 120,000

งบดําเนินงาน 217,200 80,000 297,200
    คาใชสอย 177,200 80,000 257,200

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

รวม 337,200 80,000 417,200

หนา : 11/11



แผนงานงบกลาง 41,405,550
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 126,100,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 2,700,000 บาท ดังน้ี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,076,190
แผนงานการเกษตร 417,200

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 623,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,172,400

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 4,344,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 408,200
แผนงานเคหะและชุมชน 2,565,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,590,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 31,006,920

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 21,490,200

ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 128,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 126,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจันจว้า
อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจันจว้า และโดย
เห็นชอบของเทศบาลต าบลจันจว้า

ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



(ลงนาม)..................................................
(นายวรายุทธ  ค่อมบุญ)

ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่จัน  ปฏิบัติราชการแทน        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เห็นชอบ

(นายทนงศักด์ิ   ทองแสน)
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า

(ลงนาม)..................................................

ประกาศ ณ วันท่ี ......10....กันยายน.....2564.................................

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้ามีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

            ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน 1,189,160

งบลงทุน 5,000

รวมรายจ่าย 2,700,000

งบ ยอดรวม

งบกลาง 95,000

งบบุคลากร 1,410,840



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 710,910.19 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 598,705.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 73,943.38 600,000.00 -81.67 % 110,000.00
     ภาษีป้าย 263,107.00 256,881.00 250,000.00 28.00 % 320,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,572,722.39 330,824.38 850,000.00 430,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,647.20 3,501.70 3,000.00 16.67 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 574,475.00 580,450.00 550,000.00 1.82 % 560,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

7,570.00 7,730.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 8,760.00 8,320.00 7,000.00 21.43 % 8,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,624.50 6,305.60 8,000.00 -18.75 % 6,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 844.00 1,005.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 53,140.00 51,365.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:08:34 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

23,280.00 23,335.00 22,200.00 -9.91 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 50.00 75.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 % 5,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,990.00 2,352.00 2,100.00 9.52 % 2,300.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 310.00 210.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 390.00 1,000.00 1,100.00 100.00 % 2,200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 688,380.70 691,749.30 659,000.00 666,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 968,805.77 940,470.75 780,000.00 6.41 % 830,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 281,000.00 252,400.00 170,000.00 29.41 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,249,805.77 1,192,870.75 950,000.00 1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 42,000.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 534.00 240.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 35,040.31 20,013.07 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,574.31 62,253.07 60,500.00 80,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 950,591.71 996,693.08 875,000.00 2.86 % 900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 35,046,767.24 32,560,087.25 32,300,000.00 -2.48 % 31,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,693,610.17 5,797,671.09 5,950,000.00 -5.04 % 5,650,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 240,187.40 279,963.52 250,000.00 4.00 % 260,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 12,608,641.69 11,260,044.35 11,700,000.00 -4.27 % 11,200,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:08:34 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 124,292.50 104,811.69 100,000.00 -10.00 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 112,128.58 99,365.05 95,000.00 -15.79 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,639,009.00 2,740,405.00 2,700,000.00 -16.67 % 2,250,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 58,415,228.29 53,839,041.03 53,970,000.00 51,930,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 63,507,820.00 66,455,567.00 70,510,500.00 2.03 % 71,943,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 63,507,820.00 66,455,567.00 70,510,500.00 71,943,000.00
รวมทุกหมวด 125,469,531.46 122,572,305.53 127,000,000.00 126,100,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:08:34 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 126,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 430,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 110,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดลดลง

ภาษีป้าย จํานวน 320,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 666,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 560,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดลดลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 8,500 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดลดลง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 500 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 200 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,500 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,300 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 300 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,200 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,050,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 830,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดเพิ่มขึ้น

รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 220,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 500 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 51,930,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 31,500,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,650,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,200,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,250,000 บาท

ตั้งไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 71,943,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 71,943,000 บาท

ตั้งไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการอุดหนุนเพิ่ม
ขึ้นจากปที่ผานมา
ตามหนังสือดังตอไปนี้
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2. ตามกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่  6
 กรกฎาคม  2564
3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,452,221.41 1,289,786.9 1,666,727 -17.17 % 1,380,500

คาชําระดอกเบี้ย 0 162,434.51 0 100 % 259,100

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 479,000 429,835 456,140 23.73 % 564,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 21,700 18,701 21,000 7.14 % 22,500

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 1,200,000 1,250,000 1,100,000 -27.27 % 800,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 24,890,600 26,180,900 29,036,400 5.05 % 30,502,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,737,600 4,849,600 5,006,400 3.36 % 5,174,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 728,500 146,500 60,000 -30 % 42,000

เงินสํารองจาย 60,714 567,850 191,000 168.14 % 512,140

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,624,710

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 37,000

คาใชจายในดานการจัดการจราจร 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 100 % 94,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 97,160.75 103,203.16 90,000 -100 % 0

คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 350,000 350,000 350,000 0 % 350,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,070,974 1,107,908 1,694,685 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 26,075.12 24,067.68 43,100 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 535,373 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยพิเศษ 45,180 0 40,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 35,159,725.28 36,480,786.25 40,292,825 41,405,550
รวมงบกลาง 35,159,725.28 36,480,786.25 40,292,825 41,405,550
รวมงบกลาง 35,159,725.28 36,480,786.25 40,292,825 41,405,550

รวมแผนงานงบกลาง 35,159,725.28 36,480,786.25 40,292,825 41,405,550

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 2/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

756,000 756,000 630,000 20 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,620,000 1,620,000 1,426,000 13.6 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 2,752,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,235,886 4,575,300 5,360,080 1.51 % 5,440,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 390,900 384,900 398,400 -37.95 % 247,200

คาจางลูกจางประจํา 484,680 506,760 535,920 5.82 % 567,120

คาตอบแทนพนักงานจาง 947,200 884,880 978,204 -2.54 % 953,388
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 115,600 71,640 42,000 -92.5 % 3,152

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,174,266 6,423,480 7,314,604 7,362,980
รวมงบบุคลากร 9,246,266 9,495,480 10,066,604 10,434,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 770,000 -80.52 % 150,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบาน 255,200 273,000 398,205 5.17 % 418,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 51,050 59,050 96,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 306,250 332,050 1,284,305 659,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 160,920 397,200 395,900 22.76 % 486,000

คาจางเหมาอื่น ๆ 91,644 56,327 349,890 -77.14 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 35,962.36 55,147.66 92,000 25.22 % 115,200

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง 0 0 0 100 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,825 51,000 80,000 -25 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใชจายเดินทางไปราชการ 99,125.44 87,210.98 70,000 14.29 % 80,000

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์

3,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

0 188,111.86 20,000 400 % 100,000

คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินและออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

0 22,100 0 0 % 0

คาใชจายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์

21,750 86,704.24 10,000 -100 % 0

คาใชจายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ และผูแทนพระองค์

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

0 0 400,000 -95 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

7,000 7,000 10,000 -20 % 8,000

คาลงทะเบียน 68,200 15,200 40,000 75 % 70,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 16,625 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 1,000 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 20,000 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 30,000 2,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชั่น

0 0 0 100 % 5,000

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชั่น 

7,490 5,535 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ

28,500 59,505 26,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ทองถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจวา 
หัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจวา 
และหัวหนาสวนราชการ

9,870 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ทองถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจันจวา 
หัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชน

0 16,347 24,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไมโกง 7,680 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและใหความรูอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและใหความรูอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

13,220 14,620 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัย 0 5,535 1,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์

9,500 9,700 10,000 -100 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)

0 15,000 0 0 % 0

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (ถนนสายบานหวยน้ําราก หมูที่ 
5 - พุทธทศพล (ป่าหมากหนอ)

155,600 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการสรางองค์กรแหงการ
เรียนรู

8,070 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมี
ระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ

19,940 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิต
สาธารณะ

0 19,160 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิต
สาธารณะ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมกฎหมายนารูเพื่อประชาชน 7,740 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและใหความรูวิธีการดูนก
เวียงหนองหลม

0 9,240 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมและใหความรูวิธีการดูนก
เวียงหนองหลม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมใหความรูวิธีการดูนกเวียง
หนองหลม

10,100 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 108,365 34,676.5 139,000 -64.03 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 954,126.8 1,186,320.24 1,854,390 1,334,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 125,000 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 17,000 10,000 50 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 39,923 87,140 78,100 -48.78 % 40,000

วัสดุกอสราง 54,094 26,233 80,800 -62.87 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 577,150.71 332,572.41 400,000 0 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 671,167.71 587,945.41 578,900 495,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 689,123.38 733,887.9 900,000 -5.56 % 850,000

คาบริการโทรศัพท์ 55,826.56 38,358.16 60,000 -33.33 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 29,137 64,441.4 70,000 -28.57 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 239,261.6 237,411.6 387,500 18.71 % 460,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,013,348.54 1,074,099.06 1,417,500 1,400,000
รวมงบดําเนินงาน 2,944,893.05 3,180,414.71 5,135,095 3,888,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 3,600

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว 0 0 27,600 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้หองประชุม จํานวน 10 ตัว 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก 0 4,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ
ธรรมดา

0 9,965 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 39,500 0 0 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสารทึบและกระจก 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 
ตู

0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนทึบ  จํานวน 1 ตู 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 8,500

จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ชุด 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะเอนกประสงค์ 0 37,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 7,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 10/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

1,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งกลอง CCTV สําหรับติดตตั้ง
สํานักงานและจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล
ตําบลจันจวา

4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล 0 27,290 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ LED   แบบ Smart TV 0 0 0 100 % 27,700

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล  อี ดี (LED TV)  2,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อคลูเลอร์ตมน้ํารอน ขนาด 14 ลิตร 0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อคลูเลอร์ตมน้ํารอน ขนาด 22 ลิตร 0 11,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 5,800 0 0 % 0

จัดซื้อตูเย็น 0 8,490 0 0 % 0

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 3,290 3,090 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 48,000 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ 9,790 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

0 35,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,440 4,780 0 0 % 0

จัดซื้อกลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง 0 0 0 100 % 300,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แมขาย 0 0 26,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 16,880 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 2

0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

0 0 0 100 % 3,200

จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

0 0 0 100 % 3,800

รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 
บาท

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,220 250,795 176,500 394,800
รวมงบลงทุน 77,220 250,795 176,500 394,800
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

21,364.83 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ใหกับเทศบาลตําบล
แมไร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) ใหกับเทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

35,000 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

0 40,000 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

0 0 40,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานใหแก
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

5,000 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 61,364.83 45,000 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 61,364.83 45,000 60,000 60,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

11,000 11,000 15,000 -13.33 % 13,000

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 13,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 13,000

รวมงานบริหารทั่วไป 12,340,743.88 12,982,689.71 15,453,199 14,790,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 672,600 712,140 758,640 2.63 % 778,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 672,600 712,140 758,640 778,560
รวมงบบุคลากร 672,600 712,140 758,640 778,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 48,500 57,200 60,000 -4 % 57,600

รวมค่าตอบแทน 48,500 57,200 60,000 57,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางถายเอกสาร  และเขาเลม 9,920 0 0 0 % 0

คาจางถายเอกสาร เขาเลม เย็บเลมเอกสาร 0 0 0 100 % 10,000

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 0 9,240 0 0 % 0

คาถายเอกสาร 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 12,144 18,944 10,000 20 % 12,000

คาลงทะเบียน 21,700 24,800 18,800 -20.21 % 15,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 16,360 11,670 0 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน และ
ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

16,370 0 0 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและ
ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและ
ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การใชจายเงินอุดหนุนแกกลุมชุมชนและ
หนวยงาน

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 16/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การใชจายเงินอุดหนุนแกกลุมชุมชนและ
หนวยงาน

9,830 9,979 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 86,324 74,633 78,800 67,000
รวมงบดําเนินงาน 134,824 131,833 138,800 124,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1

0 20,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 7,170 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 28,070 0 0
รวมงบลงทุน 0 28,070 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 807,424 872,043 897,440 903,160
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,429,350 2,621,034 2,732,880 -1.7 % 2,686,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 159,900 165,900 161,400 -36.06 % 103,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 852,480 811,320 795,460 27.01 % 1,010,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 104,040 65,490 33,450 -15.7 % 28,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,545,770 3,663,744 3,723,190 3,895,400
รวมงบบุคลากร 3,545,770 3,663,744 3,723,190 3,895,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบาน 54,000 101,000 156,000 0 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 39,100 15,700 8,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 103,100 126,700 174,700 175,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 9,640 8,990 15,000 -33.33 % 10,000

คาจางเหมาบริการ 173,610 184,680 275,400 5.88 % 291,600

คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 5,000 -40 % 3,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 74,819.63 84,882.3 100,000 -40 % 60,000

คาลงทะเบียน 66,280 125,010 136,610 -70.72 % 40,000

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานขอมูล
ในการจัดเก็บรายได

86,678 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงขอมูลในการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงขอมูลในการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

0 96,660 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

15,918 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง การจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0 7,495 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

10,000 9,195 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,300 9,470 16,200 -38.27 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 445,245.63 526,382.3 738,210 524,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 446,859 479,587.25 380,000 6.97 % 406,480

วัสดุกอสราง 1,656 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 298,410.27 299,695.27 370,000 -18.92 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 746,925.27 779,282.52 750,000 706,480
รวมงบดําเนินงาน 1,295,270.9 1,432,364.82 1,662,910 1,406,680

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 3,000

จัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน 0 0 11,000 60.91 % 17,700

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ  4  ลิ้นชัก 0 0 7,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 0 5,450 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 33,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 16,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 2,600 100 % 5,200

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 10,000 -50 % 5,000

จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LED 2,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,700 49,950 77,100 46,900
รวมงบลงทุน 35,700 49,950 77,100 46,900
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รวมงานบริหารงานคลัง 4,876,740.9 5,146,058.82 5,463,200 5,348,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 376,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 376,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 376,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 61,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 71,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 447,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 18,024,908.78 19,000,791.53 21,813,839 21,490,200
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 255,840 268,980 179,920 40.66 % 253,080

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,218,480 1,252,940 1,446,936 -7.38 % 1,340,172

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 139,200 124,674 115,160 -14.82 % 98,088

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,613,520 1,646,594 1,742,016 1,691,340
รวมงบบุคลากร 1,613,520 1,646,594 1,742,016 1,691,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 41,000 48,000 44,000 -18.18 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,900 4,800 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,900 52,800 48,800 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 344,200 240,840 194,400 0 % 194,400
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายเดินทางไปราชการ 14,450 12,974 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 18,000

คาลงทะเบียน 0 7,000 5,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ตอตานยา
เสพติด

1,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

8,850 9,470 8,500 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน (กาซบอลลูน)

0 18,757 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ตานยาเสพติด 0 2,400 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ตานยาเสพติด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมการสรางความปรองดอง
สมานฉันท์

8,850 0 0 0 % 0

โครงการหมูบานสีขาวชุมชนเขมแข็งพลัง
สังคมป้องกันยาเสพติด

21,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,000 9,900 15,000 33.33 % 20,000
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รวมค่าใช้สอย 405,250 301,341 232,900 262,400
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,396 7,446 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 7,983 14,890 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสราง 41,457.5 46,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000 24,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 77,836.5 79,036 89,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 527,986.5 433,177 370,700 363,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0 70,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 0 3,090 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 73,090 0 0
รวมงบลงทุน 0 73,090 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการตามแผนดานป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบยา
เสพติดอําเภอแมจัน (ศป.ปส.อ.แมจัน) 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะยา
เสพติดประจําหมูบาน

230,000 230,000 230,000 0 % 230,000

รวมเงินอุดหนุน 260,000 230,000 230,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 260,000 230,000 230,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,401,506.5 2,382,861 2,342,716 2,294,740
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

27,600 15,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 27,600 15,000 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับ
ขี่ปลอดภัย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับ
ขี่ปลอดภัย

9,440 0 1,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันปญหามลพิษหมอกควัน
และไฟป่า

7,525 8,550 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่า 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและแกไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการป้องกันและแกไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและซอมแผนเกี่ยวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัย
ตาง ๆ  แกประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและซอมแผนเกี่ยวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยตาง 
ๆ  แกประชาชน

7,560 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซอมแผนเกี่ยวกับภัย
ทางถนน ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยตาง 
ๆ  แกประชาชนทั่วไป

0 6,130 3,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนดิน
ไหว  การซอมแผนรับแผนดินไหว

6,950 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

40,000 20,000 35,800 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่
ปลอดภัย

0 9,730 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 28/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการสวม
หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมความรูดานการป้องกัน
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ

9,980 8,720 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนดิน
ถลม  การซอมแผนเตรียมความพรอมรับมือ
แผนดินไหว

0 9,470 1,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนดิน
ถลม  การซอมแผนเตรียมความพรอมรับ
เมือแผนดินไหว

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมใหความรูเพื่อชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมใหความรูเพื่อชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย

8,750 8,830 1,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,205 71,430 82,300 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,100 21,550 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 99,000 68,250 0 100 % 5,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,600 11,400 0 100 % 85,500

รวมค่าวัสดุ 113,700 101,200 15,000 110,500
รวมงบดําเนินงาน 231,505 187,630 127,300 260,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 27,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเตียงนอน 0 0 0 100 % 10,800

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อแมแรงตะเฆ 0 0 0 100 % 24,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000 0 70,000 35,200
รวมงบลงทุน 27,000 0 70,000 35,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 258,505 237,630 197,300 295,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,660,011.5 2,620,491 2,540,016 2,590,440

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,184,760 1,257,480 1,280,580 25.96 % 1,612,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 142,400 -40.17 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 250,080 120,260 279,000 54.84 % 432,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 31/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 29,340 13,025 31,000 54.84 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,598,580 1,525,165 1,732,980 2,245,380
รวมงบบุคลากร 1,598,580 1,525,165 1,732,980 2,245,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 21,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,000 117,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 521,205.2 364,500 137,700 -100 % 0

คาจางเหมาอื่น ๆ 0 9,253.8 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 47,649.16 60,000 0 % 60,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 41,752.52 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียน 28,900 55,550 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,400 20,600 26,300 14.07 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 600,257.72 497,552.96 294,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 23,630 247,900 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 23,630 247,900 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 623,887.72 745,452.96 328,000 277,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 0 17,500 -60 % 7,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 700 47,000 29,000
รวมงบลงทุน 0 700 47,000 29,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,222,467.72 2,271,317.96 2,107,980 2,551,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 8,049,628 8,539,406 9,652,680 2.68 % 9,911,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 806,400

เงินประจําตําแหนง 190,400 381,604.93 806,400 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 738,251 859,993.93 1,184,400 0 % 1,184,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,374,377 2,326,401 2,631,840 -2.17 % 2,574,720
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 190,104 167,335 192,000 -13.66 % 165,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,542,760 12,274,740.86 14,467,320 14,642,820
รวมงบบุคลากร 11,542,760 12,274,740.86 14,467,320 14,642,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 3,000 3,000 0 % 3,000

คาเชาบาน 24,000 24,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,650 10,750 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,650 37,750 76,000 76,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 1,551,890 1,877,246 2,006,200 -7.95 % 1,846,800
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการเปิดโลกวิชาการเทศบาลตําบลจัน
จวา ครั้งที่ 4

20,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในโรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง 
(กาซบอลลูน)

0 25,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในโรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมประกอบราษฎร์วิทยานุกุล

0 13,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวา (กาซบอลลูน)

0 25,000 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

2,354,199 2,456,964 2,701,075 -16.35 % 2,259,500

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น)

0 0 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 36/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น คา
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

99,000 90,500 88,000 9.09 % 96,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น)

1,160,920 578,600 1,368,600 -2.92 % 1,328,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

125,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว))

0 129,200 115,600 -32.35 % 78,200

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

1,389,536 1,377,223 1,437,465 7.51 % 1,545,470

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

0 0 76,840 -32.35 % 51,980
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

62,150 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

2,013,740 1,992,940 2,054,900 5.33 % 2,164,470

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"

0 55,000 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ. 2561"

0 11,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,827,235 8,681,673 9,901,680 9,424,020
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,110 39,070 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 29,985 0 100 % 1,879,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,444,855.28 1,424,393.92 1,804,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,508,965.28 1,493,448.92 1,804,000 1,879,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 61,691.81 64,953.61 80,000 0 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,102 4,176 12,000 -16.67 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,795.4 8,795.4 12,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 79,589.21 77,925.01 104,000 99,600
รวมงบดําเนินงาน 10,443,439.49 10,290,796.93 11,885,680 11,478,620

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 32,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 27,500 -35.64 % 17,700

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 7,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนักเรียน 0 0 0 100 % 60,000

จัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนักเรียนอนุบาล 0 0 0 100 % 36,000

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์ 0 0 36,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้ 0 0 0 100 % 24,000

จัดซื้อโตะเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 21,000 -100 % 0
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จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 7,200 -100 % 0

โตะทํางาน พรอมเกาอี้ 17,880 12,000 3,000 -100 % 0

โตะหมูบูชา 8,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 2,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก 327,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ  จํานวน 1 คัน 0 0 1,450,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 31,700 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 8,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 425,780 14,100 1,616,200 137,700
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางทางเดินพรอมหลังคาโรงเรียน 
(โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ) 

237,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมอาคารตึก
อนุบาล 3 ถึงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 
ตนยาง

0 0 263,000 -100 % 0

โครงการกอสรางและปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง

0 99,895.51 0 0 % 0

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าขนาด 50 
KVA 3 เฟส และขยายปรับปรุงระบบแรงต่ํา
ภายใน 

0 350,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหญาเทียม 
โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ

0 39,666.52 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนละ 
150,000.-บาท)

0 299,876.64 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทางเดินพรอมหลังคา
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง

0 199,930.59 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงหองวิทยาศาสตร์พรอม
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ

0 99,965.91 0 0 % 0

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

300,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 537,000 1,089,335.17 563,000 0
รวมงบลงทุน 962,780 1,103,435.17 2,179,200 137,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 1,802,900 0 0 0 % 0

คาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 1,674,800 1,762,300 12.97 % 1,990,800

โครงการการทําขนมไทยและเบเกอรี่ 15,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับหองสมุด
โรงเรียน

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูดานปฐมวัย

0 0 0 100 % 35,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

35,000 35,000 35,000 -14.29 % 30,000
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบานกิ่ว
พราว

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 45,000 45,000 45,000 0 % 45,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการกีฬา 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 2,007,900 1,879,800 1,967,300 2,195,800
รวมงบเงินอุดหนุน 2,007,900 1,879,800 1,967,300 2,195,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 24,956,879.49 25,548,772.96 30,499,500 28,454,940
รวมแผนงานการศึกษา 27,179,347.21 27,820,090.92 32,607,480 31,006,920

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,161,537 1,071,718 2,046,480 -25.21 % 1,530,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 67,200
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เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 170,400 -39.44 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 142,080 229,990 266,280 106.17 % 549,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 17,340 19,107 26,740 150.56 % 67,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,455,357 1,455,215 2,509,900 2,317,060
รวมงบบุคลากร 1,455,357 1,455,215 2,509,900 2,317,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 110,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 118,000 81,000 144,000 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 34,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 2,400 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 124,000 83,400 294,000 188,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 1,800 400 8,000 0 % 8,000

คาจางเหมาบริการ 410,071 467,430 570,000 -17.05 % 472,800
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 30,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 11,258 6,370 50,000 -14 % 43,000

คาลงทะเบียน 900 16,500 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,058 10,168 15,500 222.58 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 448,087 500,868 713,500 603,800
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,176 3,420 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 95,441.9 250,209.2 400,000 -17.5 % 330,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,992 77,940 120,000 0 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,340

รวมค่าวัสดุ 195,609.9 331,569.2 530,000 490,340
รวมงบดําเนินงาน 767,696.9 915,837.2 1,537,500 1,282,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 2,000

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 3,700 0 0 % 0
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จัดซื้อโตะทํางาน 0 0 0 100 % 4,500

ตูเหล็ก 11,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 12,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 4,156 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 690 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์ตมน้ํารอน 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 15,990 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 5,200 0 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 8,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,700 48,436 0 23,500

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 46/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจาย
เพื่อดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง

50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 95,700 48,436 0 23,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,318,753.9 2,419,488.2 4,047,400 3,623,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 26,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคุมครองผูบริโภค 0 0 0 100 % 10,000

โครงการตลาดสดนาซื้อ 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 47/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

0 0 0 100 % 140,000

โครงการฝึกอบรมผูไดรับมอบหมายใหทํา
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 201,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 201,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 48/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมวที่เป็นสัตว์พาหะของ             โรค
พิษสุนัขบาในสุนัขและแมว

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 460,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 520,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 520,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 721,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,318,753.9 2,419,488.2 4,047,400 4,344,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 326,760 567,890 682,440 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 326,760 567,890 682,440 0
รวมงบบุคลากร 326,760 567,890 682,440 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 49/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 8,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 12,000 56,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 3,768 10,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,156 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,156 3,768 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,156 15,768 66,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,800 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,480 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 50/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,280 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 24,280 0 19,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 

0 15,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 353,196 598,658 782,940 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 51/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 328,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 328,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 328,200

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมใหแกผูพิการ ผูดอย
โอกาส ผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 52/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมอาชีพและใหความรูแกผู
พิการผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลตําบลจัน
จวา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 408,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 353,196 598,658 782,940 408,200

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 53/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,421,880 1,364,100 1,476,180 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 172,320 110,535 65,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,594,200 1,474,635 1,541,180 0
รวมงบบุคลากร 1,594,200 1,474,635 1,541,180 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,040 29,040 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 29,040 29,040 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 39,898 18,268 90,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 3,500 19,382 20,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 39,820 39,963 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 83,218 77,613 180,000 0
รวมงบดําเนินงาน 112,258 106,653 230,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,706,458 1,581,288 1,771,180 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 54/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 234,780 246,300 260,400 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 142,080 147,120 152,320 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 17,340 12,300 7,180 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 394,200 405,720 419,900 0
รวมงบบุคลากร 394,200 405,720 419,900 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 27,600 22,800 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 8,400 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 31,200 45,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 87,480 136,080 194,400 -100 % 0

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม 0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 55/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 1,906 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 1,800 2,600 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 89,280 140,586 234,400 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 146,890 179,644.5 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 146,890 179,644.5 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 272,170 351,430.5 429,400 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้าไรสาย 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 56/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
บานป่าบงหลวง หมู 3

0 49,568.97 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขาสุสานบาน
หนองรอง หมู 8

54,928.6 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 54,928.6 49,568.97 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 54,928.6 49,568.97 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 721,298.6 806,719.47 854,300 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 238,560 255,060 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 392,160 402,240 405,604 4.73 % 424,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,680 36,600 24,336 -30.97 % 16,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,400 693,900 429,940 441,600
รวมงบบุคลากร 677,400 693,900 429,940 441,600

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 57/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 532,980 564,300 583,200 0 % 583,200

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 15,735 0 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียม 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียน 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 548,715 564,300 613,200 603,200
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 9,896 14,396 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 15,725 29,860 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,300 11,740 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 39,921 55,996 70,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 588,636 620,296 683,200 658,200

รวมงานสวนสาธารณะ 1,266,036 1,314,196 1,113,140 1,099,800

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 58/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,268,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 7,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,275,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,275,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการการมีสวนรวมของเครือขาย
ชุมชนแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน (กาซบอลลูน) ตําบล
จันจวา

0 0 0 100 % 25,000
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โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน (กาซบอลลูน) ตําบล
จันจวาใต

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน(กาซบอลลูน) ตําบล
จันจวา

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน(กาซบอลลูน) ตําบล
จันจวาใต

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหแก อาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 190,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 50,000 1,465,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,693,792.6 3,702,203.47 3,788,620 2,565,200
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 12,729 24,510 25,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง    สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 86,052 0 0 % 0

การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 125,000 -100 % 0

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคุมครองผูบริโภค 10,000 9,999.05 10,000 -100 % 0

โครงการตลาดสดนาซื้อ 10,000 7,500 10,000 -100 % 0
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โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประจําปี พ.ศ. 2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุขบา   ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ   
เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "

108,468 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผูไดรับมอบหมายใหทํา
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา

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

โครงการฝึกอบรมใหแกผูพิการ ผูดอย
โอกาส ผูสูงอายุ

0 10,000 1,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

9,900 9,900 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพสรางรายไดใหแก
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตําบลจันจวา

15,000 10,000 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกผูพิการ ผูดอย
โอกาส ผูสูงอายุ

15,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีสวนรวมของเครือขาย
ชุมชนแบบบูรณาการ

30,000 30,000 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 10,000 10,000 10,000 -100 % 0
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 20,000 80,000 32,500 -100 % 0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุ

60,000 0 0 0 % 0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพ
วัยทํางาน

60,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรูแกประชาชนเกี่ยว
กับอนุรักษ์น้ําในชุมชน

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

โครงการสงเสริมอาชีพและใหความรูแก
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจันจวา

10,000 10,000 10,000 -50 % 5,000

โครงการสงเสริมอาชีพและใหความรูแกผู
พิการผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลตําบลจัน
จวา

10,000 10,000 1,000 -100 % 0

โครงการเสริมศักยภาพความเขมแข็งของ
ชุมชน

40,000 30,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง
ของชุมชน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง
ของชุมชน

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 441,097 357,961.05 324,500 45,000
รวมงบดําเนินงาน 441,097 357,961.05 324,500 49,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 7 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการผาตัด-ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมวที่เป็น สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมวไมมีเจาของ  ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

5,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการเรียนการสอนจัดดอกไมแหง 0 0 0 100 % 40,000

โครงการการเรียนการสานตะกราดวยเสน
พลาสติก

0 0 0 100 % 40,000

โครงการทําเฟอร์นิเจอร์ไม 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปกผาดวยมือ 0 0 0 100 % 29,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกราจาก
เสนพลาสติก ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบล
จันจวา

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 460,000 460,000 460,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 23,700
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โครงการเย็บกระเป๋าดวยมือ 0 0 0 100 % 22,300

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณ
สุขมูลฐานในชุมชน

115,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร ใหกับ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา

0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา 75,000 75,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวาใต 80,000 80,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม
จัน

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือขายสตรีอําเภอแมจัน

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 755,000 635,000 635,000 185,000
รวมงบเงินอุดหนุน 755,000 635,000 635,000 185,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,196,097 992,961.05 959,500 623,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,196,097 992,961.05 959,500 623,400
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 333,060 352,740 376,080 3.54 % 389,400

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 242,130 324,000 -33.33 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 26,901 36,000 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 351,060 639,771 754,080 647,400
รวมงบบุคลากร 351,060 639,771 754,080 647,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 2,925.91 15,000 33.33 % 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,670 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียน 4,500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 8,170 2,925.91 35,000 40,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 3,940 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,940 5,000 5,000 5,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 6,278.87 6,453.44 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,278.87 6,453.44 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 18,388.87 14,379.35 55,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

369,448.87 654,150.35 809,080 707,400

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตานยา
เสพติด

30,000 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียน
เทศบาลตําบลจันจวา

49,410 49,410 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาจันจวาคัพ 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาจันจวาคัพ ครั้ง
ที่ 38

150,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาจันจวาคัพ ครั้ง
ที่ 39

0 150,000 0 0 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา 87,414 44,480 40,000 0 % 40,000

โครงการเดิน วิ่ง ป่นจักรยานดวยใจเที่ยวไป
ดวยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

15,000 0 0 0 % 0

โครงการป่นจักรยานดวยใจเที่ยวไปดวยกัน
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการวิ่ง-ป่นจักรยานดวยใจเที่ยวไปดวย
กันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 361,824 263,890 150,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 361,824 263,890 150,000 195,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO  BE  NUMBER  
ONE  

0 35,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 361,824 298,890 150,000 195,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,350 0 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการมรดกภูมิปญญาผญ๋าคนจันจวา
10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ

148,400 0 107,000 -43.93 % 60,000

โครงการสืบชะตาเวียงหนองหลม 12,500 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งลานนา 95,100 69,500 20,000 150 % 50,000
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โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮองขวัญ
ขาวสูขวัญควาย

14,500 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 319,850 99,500 182,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 319,850 99,500 182,000 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดเชียงราย 

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง

5,000 10,000 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 0 0 0 100 % 40,000

โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และ
ประชาชนตําบลจันจวาและตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 0 0 40,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:10 หนา : 71/99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และ
ประชาชนตําบลจันจวาและตําบลจันจวาใต

60,000 60,000 60,000 -100 % 0

โครงการมรดกภูมิปญญาสมาคมคนยองจัน
จวา

15,000 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000 70,000 125,000 110,000
รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 70,000 125,000 110,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 429,850 169,500 307,000 270,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,161,122.87 1,122,540.35 1,266,080 1,172,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,279,555.93 1,548,676 1,088,000 -2.24 % 1,063,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 1,665 2,580 2,504.65 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 107,600 152,400 121,100 -37.08 % 76,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 285,000 371,792 429,552 27.67 % 548,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 33,840 37,462 32,856 20.53 % 39,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,705,995.93 2,111,995 1,674,088 1,795,080
รวมงบบุคลากร 1,705,995.93 2,111,995 1,674,088 1,795,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบาน 92,000 72,000 102,000 23.53 % 126,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 4,000 7,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 96,400 76,000 109,200 155,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 177,050 128,520 97,200 0 % 97,200

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 3,803.2 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 28,282.5 30,000 100 % 60,000

คาธรรมเนียม 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 5,214.88 40,000 -50 % 20,000

คาลงทะเบียน 7,900 12,600 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานชาง

5,000 20,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมใหความรูตามกฎหมายที่
เกี่ยวของและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุม
อาคารและการขุดดินถมดิน

8,610 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 202,363.2 194,617.38 262,200 252,200
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 362,986 334,727 600,000 0 % 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,520 15,000 0 % 15,000

วัสดุสํารวจ 1,800 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 364,786 340,247 625,000 625,000
รวมงบดําเนินงาน 663,549.2 610,864.38 996,400 1,032,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก 0 5,000 0 0 % 0
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เครื่องโทรสาร 0 13,900 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart card)

0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางคอนกรีตพรอม
อุปกรณ์

0 34,500 0 0 % 0

เครื่องตบดิน 0 21,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองสองทางไกล 49,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อกลองถายภาพทางอากาศ 
(อากาศยานไรคนขับ Dron) พรอมอุปกรณ์
ครบชุด

0 0 0 100 % 100,000

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง 319,720 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ลอวัดระยะ 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 22,000 22,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา 

2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สีแบบ Network 

8,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 100 % 6,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 10,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงเสียงตามสายพรอมอุปกรณ์ 106,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 511,420 146,100 22,000 136,300
รวมงบลงทุน 511,420 146,100 22,000 136,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,880,965.13 2,868,959.38 2,692,488 2,964,180
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 531,600 566,940 609,600 52.81 % 931,560

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 880,680 992,590 1,072,412 16.26 % 1,246,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,940 44,787 32,296 -34.98 % 21,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,481,220 1,622,317 1,732,308 2,217,360
รวมงบบุคลากร 1,481,220 1,622,317 1,732,308 2,217,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

131,800 152,000 200,000 50 % 300,000

คาเชาบาน 33,000 33,000 48,000 62.5 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,400 13,800 13,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 178,200 198,800 261,800 402,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 178,200 137,960 97,200 200 % 291,600

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 77,660 298,200 200,000 -50 % 100,000

คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 10,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

0 0 460,000 -67.39 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 2,154 30,000 -33.33 % 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,670 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียน 9,700 5,000 20,000 0 % 20,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลจันจวา

0 11,500 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดทําพื้นฐานขอมูลงานโครงสราง
พื้นฐาน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําพื้นฐานขอมูลงานโครงสราง
พื้นฐาน

0 10,000 0 0 % 0

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม
เทศบาลตําบลจันจวา

0 0 10,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 508,428.25 717,062.11 640,500 -6.32 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 778,658.25 1,181,876.11 1,477,700 1,211,600
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสราง 296,831 772,096.88 750,000 -79.51 % 153,650

วัสดุยานพาหนะและขนสง 176,374.72 227,505 350,000 -28.57 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 473,205.72 999,601.88 1,100,000 553,650
รวมงบดําเนินงาน 1,430,063.97 2,380,277.99 2,839,500 2,167,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS)

0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต 0 0 0 100 % 23,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิด พรอมติด
ตั้งบริเวณจุดเสี่ยงบานแมคําฝ่งหมิ่น หมูที่ 9

0 0 0 100 % 400,000

ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง 0 305,959.99 0 0 % 0

ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง  
บานหนองครก หมูที่ 6

0 0 400,000 -100 % 0
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ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง  
บานหนองปึง หมูที่ 5 

0 0 400,000 -100 % 0

ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง
0 167,000 0 0 % 0

ชุดครุภัณพ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง  
บานทรายมูล หมูที่ 2 

0 0 290,000 -100 % 0

ชุดครุภัณพ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง บาน
หวยน้ําราก หมูที่ 9

0 0 282,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อ ไมสตาฟ แบบชัก ยาว 5 เมตร 0 0 0 100 % 3,300

จัดซื้อไมสตาฟ แบบชัก ยาว 4 เมตร 0 0 0 100 % 2,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 267,130 360,560 500,000 100 % 1,000,000

ปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมูบาน บาน
ป่าบงหลวง หมู 3

0 248,848.17 0 0 % 0

ปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมูบาน บาน
แมคําน้ําลัด หมู 3

0 99,552.8 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 267,130 1,190,420.96 1,872,000 1,429,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานกิ่วพราว หมู 4 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 73,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานป่าสักหลวง หมู 1 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานสันหลวง หมู 10 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 402,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองครก หมู 6 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 373,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 และซอย 1-3 บานมวงหมูสี หมู 7 
ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 301,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 บานป่าบงหลวง  หมู 3 ตําบลจัน
จวาใต

0 0 0 100 % 126,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานป่ากุก หมู 8 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 313,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานป่าถอน หมู 11 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมคําน้ําลัด หมู 3 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 400,000
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยน้ําราก หมู 5 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหวยน้ําราก หมู 9 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานใหม หมู 1 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนางศรีนวล  แกวรากมุข บานป่า
บงหลวง  หมู 3 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 52,000

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
บานดง หมู 6 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสรางระบบรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานป่าบงหลวง หมู 3 
ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 138,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด  บานกิ่วพราว หมู 4 
ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 354,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด ซอย6 บานสันทาง
หลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 195,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด บริเวณบานลิ่วโสภา 
บานสันทางหลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 206,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานตนยาง หมู 7 
ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานทรายมูล หมู 2 
ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานหวยน้ําราก หมู 
4 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค์ 
บานสันนาหนองบัว หมู 10 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานป่าสักหลวง หมู 2 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค์ บาน
หนองรอง หมู 8 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์หนา
เมรุ ภายในสุสาน บานหนองปึ๋ง หมู 5 
ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 400,000

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมรางระบายน้ํา บานป่าบงหลวง หมู 3  
         ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 185,000

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดง หมู 6  ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปรับปรุงตลิ่งแมน้ําคํา บานหัวฝาย 
หมูที่ 11 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 300,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยการปรับราคาคางานกอสราง (คา 
K)

0 0 250,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 521,655.51 0 0 % 0

โครงการกอสรางโดมสุสาน บานตนยาง หมู 
7

0 0 307,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน  ซอย 6 ค.ส.ล.บาน
ป่ากุก หมู 8 

0 278,999.96 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  บานตนยาง 
หมู 7 

0 390,999.76 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  บานหนอง
รอง หมู 8 

0 299,483.42 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เขาสุสานบาน
ป่าถอน หมู 11

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากสามแยก
วัดป่าหมากหนอ ถึง ศาลพอบาน บานหวย
น้ําราก หมู 9

0 0 118,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3.2 - 
ซอย 5 บานใหม หมู 1

0 0 112,500 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 6 บาน
ทรายมูล หมู 2

0 54,752.07 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 6 บาน
ใหม หมู 1

0 0 262,500 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอย 
3 บานหนองรอง หมู 8

0 0 78,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 
10 ถึง สันเขื่อนบานกิ่วพราว หมู 4

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 
บานแมคําฝ่งหมิ่น หมู 9

0 0 412,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณบาน
นางสุข จันทาพูน ถึงปากทางเขาสุสานบาน
ดง หมู 6

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนยาง 
หมู 7

0 0 85,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานสันทาง
หลวง หมู 12 

0 220,798.91 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานหนอง
ครก หมู 6

0 348,999.95 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานหวยน้ํา
ราก หมู 9 

0 389,865.59 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายหนองบัว 
ถึง หนองป่าเมี้ยง (บานตนยาง) บานป่าสัก
หลวง หมู 1

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.จาก ซอย 1 
เชื่่อม ซอย 3 (แยกแกมลิง) บานป่าสักหลวง 
หมู 2

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.  บานป่าถอน  
หมู 11

122,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 บานป่า
สักหลวง หมู 2

0 88,999.94 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บานป่าสัก
หลวง หมู 2

123,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยน้ํา
ราก หมู 9

400,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหม หมู 1 
ต.จันจวา

0 399,998.35 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.บานป่ากุก หมู 
8

300,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.บานป่าสักหลวง 
หมู 2

55,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยน้ําราก 
หมู 4

99,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมคําน้ําลัด หมู 3 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสันทางหลวง หมู 12

0 0 178,900 -100 % 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมเขาพื้นที่
การเกษตร บริเวณที่นานายสุรชัย ภิรบรรณ 
บานทรายมูล หมู 2

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมเขาสุสาน 
บานสันทางหลวง หมู 12

400,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางฝาปิดรางระบายน้ํา คสล. 
บานหนองครก หมู 6

135,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางฝาปิดรางระบายน้ํา บาน
ป่าบงหลวง หมูที่ 3

152,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางฝายกั้นน้ํา คสล.บานป่าถอ
น หมู 11

166,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางฝายแบงน้ําพรอมทางขาม 
บานหวยน้ําราก หมู 5 

0 317,989.18 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.พรอม
ฝาปิด  บานหวยน้ําราก หมู 5

485,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณบานนายอาย สุทธินันท์ ถึง บานนาน
สุภมิตร อินใจ บานสันหลวง หมู 10

0 0 400,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บาน
สันหลวง หมู 10

0 399,981.66 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปิด  บานป่าถอน หมู 11 

0 271,879.39 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปิด บริเวณบานนางวรรณดี จุมใจ๋ 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปิด บริเวณบานนายบุญสง รอง
หาญแกว บานหนองรอง หมู 8

0 0 222,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปิด บานป่าสักหลวง หมู 1

0 462,928.16 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พรอมฝาปิด บานหวยน้ํารากหมู 4 

0 427,987.8 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม
ฝาปิด บานสันทางหลวง หมู 12

0 0 201,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  บาน
ใหม  หมู 1

399,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปิด บานป่าบงหลวง หมู 3 

332,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปิด บานหนองปึ๋ง หมูที่ 5

399,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปิด บานหนองรอง หมู 8

239,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอม
ฝาปิด บานตนยาง หมู 7 

285,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอม
ฝาปิด บานแมคําฝ่งหมิ่น หมู 9 

400,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอม
ฝาปิดบานดง หมู 6

389,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางลาน ค.ส.ล. บานทรายมูล 
หมู 2

0 119,949.55 0 0 % 0

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 
บานสันทางหลวง หมู 12

0 163,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ประจํา
หมูบาน บานมวงหมูสี หมู 7 ต.จันจวาใต

0 0 299,900 -100 % 0

โครงการกอสรางสะพานขามลําหวย บาน
หวยน้ําราก หมู 5

0 139,739.97 0 0 % 0

โครงการกอสรางหอประชุม บานหวยน้ํา
ราก หมู 4 

401,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนทางเขาวัดบานหวยน้ํา
ราก บริเวณตรงขามบานนายชูเกียรติ พิงคะ
สัน บานหวยน้ําราก หมู 5

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล.บริเวณซอย 2
 - 3 บานใหม หมู 1     0 0 25,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง ค.ส.ล. ถนนสาย
หลักบานสันนาหนองบัว หมู 10

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง ถนนสายหลัก บาน
บานสันนาหนองบัว หมู 10

0 399,999 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง บานกิ่วพราว หมู 4 499,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายหมูบาน บานป่าบงหลวง 
หมู 3

0 187,134.48 0 0 % 0

โครงการซอมแซมตลิ่งแมน้ําคํา บานหัวฝาย 
หมู 11

300,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายหลักเชื่อมตําบล
ป่าสัก บานแมคําน้ําลัด หมู 3

397,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานทรายมูล หมู 2

400,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบาน
ป่าสักหลวง หมู 1

492,000 0 0 0 % 0

โครงการถมดินลูกรัง เชื่อมพื้นที่สาธารณะ
เวียงหนองหลม  บานดง หมู 6

0 95,552.11 0 0 % 0

โครงการถมดินลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร 
บานสันหลวง หมู 10

399,500 0 0 0 % 0
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โครงการถมหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร 
บานทรายมูล หมู 2  

0 213,999 0 0 % 0

โครงการถมหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร 
บานแมคําน้ําลัด หมู 3

0 299,640.88 0 0 % 0

โครงการถมหินคลุกพรอมบดอัดแนน บาน
หนองครก หมู 6

209,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตลิ่งแมน้ําคํา บานหัวฝาย 
หมู 11

0 296,800.38 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตลิ่งแมน้ําคํา บานหัวฝาย 
หมู 11 ตําบลจันจวา

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตลิ่งแมน้ําจันบริเวณบาน
นางบัวลา บานป่าบงหลวง หมู 3

0 0 99,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  บาน
หนองครก หมู 6 

0 30,399.97 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนน บานป่าสักหลวง 
หมู 2 

0 363,993.51 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณ ซอย 10 
บานกิ่วพราว หมูที่ 4

0 365,994.24 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมู
บาน บานตนยาง หมู 7 ตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงระบบทอเมนประปาหมู
บาน  บานแมคําฝ่งหมิ่น หมู 9 

0 399,923.11 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบทอสงประปาภายใน
หมูบาน 

0 0 138,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
บานหวยน้ําราก หมู 4

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาใน
หมูบาน บานหนองปึ๋ง หมูที่ 5

0 381,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงราวสะพานบานป่ากุก
เชื่อมบานป่าบงหลวง

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่มในหมู บาน
หนองครก หมู 6 ตําบลจันจวาใต

0 0 0 100 % 29,000

โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่มในหมูบาน  บาน
หนองครก หมู 6

54,000 0 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาจากหัวบาน
ถึงทายบาน บานสันนาหนองบัว หมู 10

399,000 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหวาง
บานมวงหมูสี หมู 7- บานแมคําฝ่งหมิ่น หมู 
9

300,000 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหวาง
บานมวงหมูสี หมู 7-แมคําฝ่งหมิ่น หมู 9

0 298,023.56 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 100 % 1,572,100
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คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 1,402,004 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภค ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา

0 0 0 100 % 108,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 
1, 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
บานใหม

0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงศูนย์ออกกําลังกายประจําอําเภอ
แมจัน

0 0 0 100 % 70,000

รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจาย
เพื่อดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอ
สราง

1,162,750 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

ประเภทเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K)

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,894,650 8,631,369.41 9,452,104 11,298,000
รวมงบลงทุน 10,161,780 9,821,790.37 11,324,104 12,727,400

รวมงานก่อสร้าง 13,073,063.97 13,824,385.36 15,895,912 17,112,010
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,954,029.1 16,693,344.74 18,588,400 20,076,190
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 89,100 97,200 129,100 -24.71 % 97,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวลอมรัก ปลูกผักกินเอง 0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวลอมรักปลูกผักกินเอง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการครอบครัวลอมรักปลูกผักสวนไวกิน
เอง

9,710 0 0 0 % 0

โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์
และของเสียในชุมชน (กาซบอลลูน)

0 23,957 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําการ
เกษตรอินทรีย์  

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

โครงการสงเสริมความรูดานการเกษตรและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

8,500 10,000 1,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรูดานการเกษตรและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ 18,650 14,440 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ชีวภาพ

24,500 26,100 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ชีวภาพ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมใหความรูการจัดการโรคและ
แมลงในแปลงนาขาว

10,000 10,000 1,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,460 201,697 221,100 177,200
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุการเกษตร 84,532 52,460 33,800 -11.24 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 84,532 52,460 33,800 40,000
รวมงบดําเนินงาน 254,992 254,157 254,900 217,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังเก็บน้ํา 0 20,000 0 0 % 0

พัดลม 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพรวนดิน 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูทําน้ําเย็น 3,090 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,090 27,000 20,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางประตูและรั้วศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยี

0 49,987.41 0 0 % 0
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ปรับปรุงหองปฏิบัติงานศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบล
จันจวา

50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 49,987.41 0 0
รวมงบลงทุน 56,090 76,987.41 20,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 311,082 331,144.41 274,900 337,200
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 35,210 51,240 10,000 200 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 15,000 10,000 5,000 -100 % 0

โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 0 33,000 0 0 % 0

โครงการปลูกตนไมรอบเวียงหนองหลม 20,000 10,000 0 0 % 0

โครงการปลูกตนไมรอบเวียงหนองหลม 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์
น้ําจืดเวียงหนองหลม

14,435 10,000 1,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรูแกประชาชนเกี่ยว
กับอนุรักษ์น้ําในชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ พื้นที่เวียงหนองหลม

9,840 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช    
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ พื้นที่เวียงหนองหลม 0 9,268 0 0 % 0

โครงการอบรมการประมงพื้นบาน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมการประมงพื้นบาน 9,700 10,000 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 104,185 133,508 38,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 104,185 133,508 38,000 80,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 104,185 133,508 38,000 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 415,267 464,652.41 312,900 417,200
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รวมทุกแผนงาน 108,116,251.24 111,916,007.92 127,000,000 126,100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจวา

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 126,100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 41,405,550 บาท
งบกลาง รวม 41,405,550 บาท

งบกลาง รวม 41,405,550 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,380,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงิน  ก.ส.ท.  เพื่อ
กอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  ตามสัญญากูเงินเลข
ที่  1280/96/2556  ลว. 16  กรกฎาคม  2556  และรถตัก
หนา-ขุดหลัง  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1691/2560  ลว. 7
 พฤศจิกายน  2559 , ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล (ตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 259,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงิน  ก.ส.ท.  เพื่อ
กอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  ตามสัญญากูเงินเลข
ที่  1280/96/2556  ลว. 16  กรกฎาคม  2556  และรถตัก
หนา-ขุดหลัง  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1691/2560  ลว. 7
 พฤศจิกายน  2559 , ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล (ตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม)   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 564,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  ในอัตรารอยละ 5  ของคาจางที่เทศบาลไดจายใหพนักงาน
จางแตละคน (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม  2557
  , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 22,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เปนรายปี  ในอัตรารอยละ 0.2   ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ที่
เทศบาลไดจายใหพนักงานจางแตละคน (ตั้งตามหนังสือ มท ดวน
ที่สุด 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม)  

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 800,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินคาใชจายเฉพาะการใหแก
กิจการประปาเทศบาลตําบลจันจวา (ตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:12 หนา : 2/166



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 30,502,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผูสูง
อายุ  ในเขตเทศบาลตําบลจันจวา  ตามบัญชีขั้นบรรได  (ตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  และตามกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่  6 กรกฎาคม  2564) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,174,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู
พิการ     ในเขตเทศบาลตําบลจันจวา (ตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2564)  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผูป่วย
เอดส์     ในเขตเทศบาลตําบลจันจวา (ตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2564)  

เงินสํารองจาย จํานวน 512,140 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
และจําเปนที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนาและงานดานอื่น ๆ
  ตามอํานาจหนาที่  (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:12 หนา : 3/166



รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในดานการจัดการจราจร จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในดานการจัดการ
จราจรโดยคํานวณตั้งจายจาก   คาปรับจราจร  (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 94,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย  ตามขอบังคับสันนิบาตฯ   โดยคิดคํานวณอัตราไม
นอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงประจําปี  2563 (2
 ปียอนหลัง)  (ยกเวนเงินอุดหนุนทุกประเภทเงินกูและเงินจายขาด
เงินสะสม) จะเบิกจายเมื่อไดมีการแกไขระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยว
ของแลว    (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่นใหแกประชาชนใน เขตเทศบาล ฯ  (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0711  ลงวัน
ที่ 31 มกราคม 2562 และ หนังสือที่  มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที่ 26 ก.ค. 2554 และประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561)  

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 37,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ  ใหกับพนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการ  (ตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม)  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,624,710 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิด
คํานวณจากประมาณการรายไดในอัตรารอยละ  3  ของรายได
ประจําปีงบประมาณทั่วไป   (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงิน
กู  เงินอุดหนุน)  (ตั้งตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ 2500 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว 33  ลงวันที่ 29 ส.ค  2556 และ
หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2556  ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจาเปนเงินสงเคราะห์ เงิน
ชดเชย  เงินดํารงชีพ ใหแกผูประสบภัย หรือทายาทพนักงาน
เทศบาล จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
ตามหนาที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผูประสบภัย
เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543  (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจาเปนเงินสงเคราะห์ เงิน
ชดเชย  เงินดํารงชีพ ใหแกผูประสบภัย หรือทายาทพนักงาน
จาง จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผูประสบภัย
เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543     ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจาเปนเงินสงเคราะห์ เงิน
ชดเชย  เงินดํารงชีพ ใหแกผูประสบภัย หรือทายาทลูกจาง
ประจํา จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
ตามหนาที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผูประสบภัย
เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543      (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,790,980 บาท

งบบุคลากร รวม 10,434,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
ของ  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงให
กับนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2   พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหกับนายก
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
ของ   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
ของ)  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหกับประธาน
สภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
ของ  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,362,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,440,920 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล   จํานวน 14 อัตรา  (เปน
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ไดแกปลัดเทศบาล   และหัวหนาสํานัก
ปลัด   จํานวน 2 อัตรา   (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี  (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 247,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงราย
เดือน ไดแกปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานัก
ปลัด  หัวหนาฝ่ายอํานวยการ หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และ
หัวหนาฝ่ายปกครอง  จํานวน 6 อัตรา   (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี  (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 567,120 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา   และ
เงินปรับปรุงคาจางประจํา  ใหกับลูกจางประจํา สํานัก
ปลัด จํานวน 2 อัตรา  ตามบัญชีเงินเดือน(แนบทายประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 4 ) จํานวนตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ตั้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 953,388 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 6 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  จํานวนตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,152 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   

งบดําเนินงาน รวม 3,888,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 659,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  100,000.-บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
2) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก       10,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอัน
เปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขง
ขันคัดเลือก คาตรวจคําตอบ หรือจายเปนคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มี
สิทธิได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงาน และลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2555 
3) คาตอบแทนคณะกรรมสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 10,000.-บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมสอบขอ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2
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/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
4) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   10,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  
5) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง   20,000.-บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ฯลฯ (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2564)  

 
 
 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากเทศบาลตําบลจันจวา ใหดําเนิน
การตามระเบียบ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

คาเชาบาน จํานวน 418,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงิน
กูเพื่อชําระราคาบาน  ใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จํานวน 8 อัตรา 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก ผูบริหาร  ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 1,334,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 486,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล  ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)  
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คาจางเหมาอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาอื่น ๆ เชน จาง
เหมาสูบสิ่งปฏิกูล  กําจัดปลวก แมลง จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ คาจางเหมาถายเอกสาร และเขาเลม  และป้ายตาง ๆ
  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 )   

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 115,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร  (เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561 ) 

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับคาสง
หมาย  คาพยาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน สําหรับการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา   (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการ
การปฏิบัติงานของ สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงคาธรรมเนียมการ
รังวัดสอบเขตที่ดินและสอบเขตหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
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คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนต์สวน
กลาง  (เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 21 มิถุนายน 2548 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1.คารับรองทั่วไป   20,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่เกี่ยวของ   (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 2
  กรกฎาคม 2548) 
2. คารับรองประชุมสภา  หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อจายเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคล  คณะบุคคล  การประชุมสภา  การ
ประชุมตางๆ ที่เปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด    40,000
.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาอาหาร และเครื่องดื่มตาง ๆ
  ในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กับรัฐวิสาหกิจ เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล คณะ
บุคคล  การประชุมสภา  การประชุมตางๆ ที่เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินคาชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตอบุคคลภาย
นอก  เชน  คาจางเหมาบริการ  คาซอมแซม ฯลฯ (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ
. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 2853 ลงวัน
ที่ 21 พฤษภาคม 2558) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แกไข/เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2560) หนาที่  473 ลําดับที่  23 

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  คณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ) 

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:13 หนา : 16/166



คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่  ไดแก  คาวัสดุกอสราง   คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาจางเหมาบริการ  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5836 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ
. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มมท 0808.2/ว
 3219  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มมท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 473 ลําดับที่ 22 

คาใชจายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ และผูแทนพระองค์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ และผูแทนพระองค์ โดยมีคาใชจาย
ตางๆ  ไดแก  คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 , ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
  ) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 470 ลําดับที่ 18 

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น  ไดแก  คาวัสดุ  คาวัสดุ
อุปกรณ์ตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาบริการ คาพาหนะ คาอาหาร คาเชาที่
พัก  ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2564  เปนไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่  470 ลําดับที่ 17 
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 8,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม พานประดับ
พุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือ
ใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

คาลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิก
สภาทองถิ่น  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
จาง   (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 463 ลําดับที่ 1 
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 463 ลําดับที่ 2 

โครงการปลูกจิตสํานึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) เปนไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 464 ลําดับที่ 5 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์  คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 468 ลําดับที่ 13 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลจันจวา หัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  466 ลําดับที่ 11  

โครงการฝึกอบรมและใหความรูอาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการ   ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)  เปนไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 481 ลําดับที่ 2 

โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการ   ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)  เปนไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 464 ลําดับที่ 6  
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โครงการฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร์

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 466 ลําดับที่ 10 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  )เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 468 ลําดับที่ 14 

โครงการอบรมและใหความรูวิธีการดูนกเวียงหนองหลม จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 481 ลําดับที่ 3  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล  (เปนไปหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลง
วันที่ 22  มีนาคม  2564  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)     

ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโพน  ปลั๊กไฟฟ้า  แผง
วงจร  ฯลฯ  ที่ใชสําหรับงานสํานักงาน   (เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เหยือกน้ํา  แกว
น้ํา ถาด   ไมกวาด  มอบถูพื้น  ผาเช็ดมือ ผาเช็ดเทา  น้ํายาทํา
ความสะอาดตาง ๆ  ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบลจัน
จวา    (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ตะปู  ไม  ฆอน  จอบ  สี  ปูน
ซีเมนต์  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ  สําหรับซอมแซมภายในสํานัก
งานฯ ฯลฯ   (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม   ฯลฯ  ที่
ใช สําหรับรถยนต์สวนกลาง  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวของ
ของเทศบาลตําบลจันจวา   (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ  เชน  ขาตั้ง
กลอง  เลนซ์ซูม  สี  เมมโมรี่การ์ด แผนซีดี  สําหรับใชในงานของ
เทศบาลตําบลจันจวา   (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า  ของเทศบาล
ตําบลจันจวา    (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)  

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ประจํา
สํานักงานเทศบาล ตําบลจันจวา   (เปนไปหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน  2564)  

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:13 หนา : 23/166



คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  ในการจัดสง
เอกสารตาง ๆ  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไป
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 460,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารทางดานโทร
คมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ต  คาเชาสัญญาณระบบงานทะเบียน
ราษฎร  ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปหนังสือ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564) 

งบลงทุน รวม 394,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 394,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  1
  ตัว  คุณลักษณะเฉพาะ   
- ขนาดยาว 68 ซม.* กวาง 70.5 ซม.* สูง 98-107 ซม. 
- ที่นั่ง-พนักพิง ทําจากไมอัดหนา 14 มม.บุดวยฟองน้ําหนา 2.5
 นิ้ว  หุมดวยหนังเทียม 
- ชุดขาปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส/พรอมกอนโยกสําหรับการ
โยกเอนดวยระบบสปริง 
- ขา 5 แฉก ทําจากพลาสติก และลูกลอสีดํา 
(เนื่องจากมีความจําเปนตองจัดหา แตไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ณ  เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จึง
จัดซื้อตามราคาทองตลาด)   
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จัดซื้อตูเก็บเอกสารทึบและกระจก จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารทึบและ
กระจก  จํานวน  1  ชุด 
- ตูเอกสารกระจกคุณลักษณะเฉพาะ  
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง 149 x ลึก 40 x สูง 87 ซม.
2. โครงตูทําจากเหล็ก ภายในมีแผนชั้น 2 แผน สามารถปรับ
ระดับได
3. มีกุญแจล็อค 1 ชุด
-ตูเอกสารทึบคุณลักษณะเฉพาะ
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง 149 x ลึก 40 x สูง 87 ซม.
2. โครงตูทําจากเหล็ก ภายในมีแผนชั้น 2 แผน สามารถปรับ
ระดับได
3. มีกุญแจล็อค 1 ชุด
(เนื่องจากมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ์ แตไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด)

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 8,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  ขนาด 5
 ฟุต  จํานวน  1 ตัว คุณลักษณะเฉพาะ   
- ขนาดยาว 153* กวาง 77* สูง 75 ซม. 
- หนาโตะผลิตจากเหล็กแผนหนา 0.7 มม. พับขึ้นรูป ปูทับ
ดวย PVC หนา 1.2 มม. ปลายขามีปุ่มปรับระดับได 
- 3 ลิ้นชักขาง 2 ขาง / 1 ลิ้นชักกลาง ทําจากเหล็กแผน หนา 0.5
 มม. เลื่อนเขา ออก ดวยรางลิ้นชักระบบลูกลอพลาสติก 
- กุญแจลอค 1 ชุด  
- พรอมกระจกใสหนา 0.5 มม. 
(เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จึงจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด )   
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จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน 2
 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ  
- ขนาดใบพัด 25 นิ้ว
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ปรับสาย ซาย - ขวา และหยุดสายได
- ปรับระดับความสูงไดตั้งแต 148.0-161.0 เซนติเมตร
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- มอเตอร์ระบบบอลแบริ่ง
- กําลังไฟ 213 วัตต์
- รูปแบบขา  จุกยาง 4 จุด
(เนื่องจากมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ์ แตไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด ปรากฎตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 514
 ขอ 6)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ LED   แบบ Smart TV จํานวน 27,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ LED  แบบ Smart TV  
ขนาด 65 นิ้ว    จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ 3840x2160 พิเซล 
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ 65 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI  ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัยญาณ
ภาพและเสียง
6)  ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หนา 11 ขอ 5.5.3 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 517 ขอ 17)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อกลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปิด จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง  ดังนี้
1. กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่นๆ
2. กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่นๆ 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง  
4. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920 x 1080 พิกเซลขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาอ 2KVA   จํานวน 1 เครื่อง
(เปนไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบ
กลองวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  2564  ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หนา 2 ขอ 3, หนา 3 ขอ 4 และหนา 9
 ขอ 11) , บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 ของสํานักงบประมาณ (หนา 11 ขอ 5.5.2) และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หนา 22 ขอ 64)
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง   คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนา 5 ขอ 11
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หนา 16 ขอ 46) 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 4,800x4,800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
(เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หนา 20 ขอ 55)
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จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ตองตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทตอชุด  (เปนไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หนา 23 ขอ 70) 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเปนศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ (อําเภอแมจัน)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใหกับ
เทศบาลตําบลแมไร

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเปนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ (อําเภอแมจัน)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใหกับ
เทศบาลตําบลแมไร  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลง
วันที่  9 มิถุนายน  2563)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 32  
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณีทองถิ่น และวันสําคัญ
ตาง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับที่ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัด
งานรัฐพิธี  งานประเพณีทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอแม
จัน     (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวัน
ที่  9 มิถุนายน  2563) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 32  

งบรายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 13,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 13,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ   ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางพัฒนา
ระบบตาง ๆ ฯลฯ   (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 903,160 บาท
งบบุคลากร รวม 778,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 778,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 778,560 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:13 หนา : 32/166



งบดําเนินงาน รวม 124,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 57,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงิน
กูเพื่อชําระราคาบาน  ใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางถายเอกสาร เขาเลม เย็บเลมเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจางถายเอกสาร  เขา
เลม  เย็บเลมเอกสารตาง ๆ  ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 )    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล    (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )  

คาลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  474  ลําดับ
ที่  2 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนแก
กลุมชุมชนและหนวยงาน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 475 ลําดับที่  3 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,348,980 บาท
งบบุคลากร รวม 3,895,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,895,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,686,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จํานวน 9 อัตรา (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 
   
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนใหแกตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (เปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558)   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหแกผูอํานวยการกองคลัง หัว
หนาฝ่ายบริหารงานคลัง  หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)   

   
   
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,010,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (เปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138     ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให
แกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 
   
   

งบดําเนินงาน รวม 1,406,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ใหแก พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)   
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คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาเชาซื้อ  ชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน  คาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาลกองคลัง ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)   
   
   
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แกพนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
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ค่าใช้สอย รวม 524,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)   
   
   
   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 291,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริม
การปฏิบัติงานของกองคลัง ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )         
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คาจางเหมาอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเกี่ยวกับการ
ถายเอกสาร  พิมพ์เขียว  แบบแปลน เย็บหนังสือ เขารูปเลม
เอกสารทางราชการหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ  ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1267 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)       
   
   
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  กองคลัง (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
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คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคา
ธรรมเนียมตางๆในการเขารวมการอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง โดยเทศบาลไดจัดสงเขารับการฝึก
อบรมประชุมสัมมนาตามโครงการตางๆ ฯลฯ (เปนไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
   
   
   

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:13 หนา : 42/166



โครงการปรับปรุงขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อปรับ
ปรุงขอมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000
) โปรแกรมประยุกต์ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์  (LTAX GIS)  
และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได ใหเปนปัจจุบัน โดย
ลงขอมูลที่ไดจากการสํารวจที่ดินสิ่งปลูกสรางและอาคาร
ชุด ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562  โดยมีคาใช
จายตาง ๆ ไดแก  คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก  คาถายเอกสารโฉนดที่ดิน คาจัดพิมพ์เอกสาร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8  มกราคม 2561)   (เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 480 ลําดับที่ 5)   
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การ
คลัง การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึก
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง การจัด
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมี
คาใชจายตาง ๆ ไดแก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ คาจาง
เหมาบริการ คาสมนาคุณวิทยากร คาเดินทางไปราชการ  คา
พาหนะ คาอาหาร คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ และการปรับปรุงระบบใหมีความพรอม
ที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS) (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564)  (เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 478 ลําดับ
ที่ 2)   
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ไดแกคาสมนาคุณวิทยากร คาจัด
พิมพ์เอกสาร คาจัดทําใบประกาศ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่  8  มกราคม 2561) (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 479 ลําดับที่ 4)   
   
   
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)       
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ค่าวัสดุ รวม 706,480 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 406,480 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  เชน กระดาษไข เครื่องเขียน หมึกโรเนียว กระดาษถาย
เอกสาร กระดาษโรเนียว วารสาร หนังสือระเบียบกฎหมาย แบบ
พิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนจายเปนคาจัดซื้อใบเสร็จรับ
เงิน สมุด ทะเบียนดานการเงินการคลังทุกประเภท ตลอดจนชําระ
คาแบบพิมพ์ใหแกโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน(เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)       
   
   
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล  เชน  แผนบันทึกขอมูล ผาพิมพ์ แถบ
พิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบลจัน
จวา  (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)    
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งบลงทุน รวม 46,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดเกาอี้ทํางานในสํานัก
งาน จํานวน 1 ตัว
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

จัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน จํานวน 17,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัด ตูเหล็กแบบ  2
  บาน จํานวน  3  ตูๆละ 5,900.- บาท   
 -  มีมือจับชนิดบิด   
 -  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
 -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)   
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงานเก็บรักษาเอกสารทาง
ราชการใหเรียบรอย จึงจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  2563 (เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) (เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 519 ลําดับที่ 26)   
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ   
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา   
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พื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ   
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย   
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน   
ขนาดไมนอยกวา 4 MB   
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB   
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State   
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย   
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว   
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง   
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน   
ไมนอยกวา 1 ชอง   
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) และเปนราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563    
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ
  ละ 2,600.-บาท มีรายละเอียดดังนี้   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)   
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB   
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง   
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน   
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom   
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) และเปนราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563    
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2  เครื่อง ๆ  ละ 2,500.-บาท 
มีรายละเอียดดังนี้   
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)   
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที   
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) และเปนราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563     
   
   
   
   
   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 447,080 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 376,080 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
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งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงิน
กูเพื่อชําระราคาบาน  ใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล    (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )  

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,294,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,691,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,691,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 253,080 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,340,172 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 11 อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  จํานวน
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี   (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 98,088 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 11 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  
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งบดําเนินงาน รวม 363,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงิน
กูเพื่อชําระราคาบาน  ใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

ค่าใช้สอย รวม 262,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 194,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล   ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล    (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )  

คาลงทะเบียน จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  203  ลําดับที่  4  
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โครงการรณรงค์ตานยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  202
 ลําดับที่  3  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอม
แซม  ครุภัณฑ์ตาง ๆ ของงานป้องกัน สํานัก ปลัดเทศบาล  (เปน
ไป  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)    

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโพน  ปลั๊กไฟฟ้า  แผง
วงจร หลอดไฟ  ไฟฉาย  ถายไฟฉาย  ฯลฯ  ที่ใชสําหรับงานสํานัก
งาน   (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เหยือกน้ํา  แกว
น้ํา ถาด   ไมกวาด  มอบถูพื้น  ผาเช็ดมือ ผาเช็ดเทา  น้ํายาทํา
ความสะอาดตาง ๆ  ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบลจัน
จวา    (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ตะปู  ไม  ฆอน  จอบ  สี  ปูน
ซีเมนต์  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ  สําหรับซอมแซมภายในสํานัก
งานฯ ฯลฯ   (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564)   

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชนสัญญาณไฟกระพริบ  กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร  กระจกโคงมน ไฟแวป
 กระบองไฟ ฯลฯ   ที่ใชสําหรับงานป้องกันฯ  (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)  

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการตามแผนดานป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการตาม
แผนดานป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน   (เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2563
)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)   หนาที่  202  ลําดับที่  1   
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําหมูบาน จํานวน 230,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอุด
หนุนศูนย์ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําหมูบาน  จํานวน  23
  หมูบาน ๆ  ละ 10,000.-บาท  ใหกับคณะกรรมการประจําหมู
บาน 23 หมูบาน    (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลง
วันที่ 9  มิถุนายน  2563)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  202  ลําดับ
ที่  1  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 295,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร.  ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานดานอื่น ๆ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2560) 
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก ใหกับ พนักงาน
เทศบาล   พนักงานจาง  สมาชิก อป.พร.  (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561) 

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา  และพนักงานจาง   (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  

โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 209  ลําดับที่  1 
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)   หนาที่ 209  ลําดับที่  2 

โครงการป้องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่า จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)   หนาที่ 209 ลําดับที่ 3 

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563)   เปนไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 203
 ลําดับที่  5
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยา  คาพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 211  ลําดับที่  11 

โครงการฝึกอบรมและซอมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ  
และสาธารณภัยตาง ๆ  แกประชาชนทั่วไป

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 209 ลําดับที่  4   

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปี
ใหมและสงกรานต์

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 210 ลําดับที่ 6  
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โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก
ปฐมวัยและผูปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 12 ลําดับ
ที่  8)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนดินถลม  การซอมแผนเตรียม
ความพรอมรับเมือแผนดินไหว

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  210 ลําดับที่  5 
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โครงการอบรมใหความรูเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  211 ลําดับที่  8  

ค่าวัสดุ รวม 110,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํายาเคมี
สําหรับบรรจุถังดับเพลิง สําลีและผาพัน
แผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน ชุดปฏิบัติงาน เสี้อ
 กางเกง ผา ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด เสื้อสะทอนแสง เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิง  ชุดประดาน้ํา ฯลฯ  ที่ใชในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 85,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับ
เพลิง   ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน สายสงน้ําดับ
เพลิง , หัวฉีดดับเพลิง , ขอตอประปาดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
   (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

งบลงทุน รวม 35,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,200 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเตียงนอน จํานวน 10,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงนอน  ชนิด 1
 ชั้น   จํานวน 4 หลัง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- ผลิตจากวัสดุเหล็กกลอง ขนาดกวาง 1.06 เมตร ยาว 2.00 เมตร
(เนื่องจากมีความจําเปนตองจัดซื้อ แตไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด ) 

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อแมแรงตะเฆ จํานวน 24,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแมแรงตะเฆ ขนาด 5
 ตัน   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) เปนแมแรงแบบตะเฆ มีดามคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ําหนักไดขั้น
ต่ํา 
(ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หนา 21 ขอ 9.7.3) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 517 ลําดับที่ 15
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,551,980 บาท

งบบุคลากร รวม 2,245,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,245,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,612,980 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราขการ พนักงานสวน
ทองถิ่น ประจําปี ใหแกพนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษา จํานวน 5 อัตรา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนใหแกผู
อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกผู
อํานวยการกองการศึกษา และหัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง   พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน  ใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให
แกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 277,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาเชาซื้อ  ชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน   คาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา ตามระเบียบกฎหมายกําหนด (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 21,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร  ใหแกพนักงานเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก   คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนาม
บิน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  กองการศึกษา (เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
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คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง  กองการศึกษา (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  เชน หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเสน ทอพีวีซี ทอ
เหล็ก กอกน้ํา  ฯลฯ  สําหรับซอมแซมสนามกีฬากลางเทศบาล
ตําบลจันจวา, ศพด., รร.ท.1, รร.ท.2    (เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)  
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานัก
งาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500
 บาท                                               
คุณลักษณะดังนี้
 -เปนระบบโชคแกส มีกานโยก
 -ชนิดพนักพิงหลัง มีที่เทาแขน ขา 5 แฉก
 -ขนาด 60x62x94 ซม.
 -เบาะบุฟองน้ํา หุมหนังเทียม PVC
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 28,454,940 บาท
งบบุคลากร รวม 14,642,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,642,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,911,520 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่น  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวน
ทองถิ่น ประจําปี  ใหแกพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1
 ตนยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําลจันจวา จํานวน 26 อัตรา   
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 806,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ใหแกพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง, และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจวา  จํานวน 12 อัตรา   (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564))

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,184,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินวิทยะฐานะ  ใหแก
พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง, โรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จวา  จํานวน 21 อัตรา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,574,720 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง   พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 19 อัตรา(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 165,780 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 11 อัตรา ( เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

งบดําเนินงาน รวม 11,478,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงานพนักงานครู   ( เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงิน
กูเพื่อชําราคาบาน  ใหแกพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลจันจวา  
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร  ใหแกพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวา 
(ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 9,424,020 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,846,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนจางเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา, โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง, โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 )   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท

 คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สําหรับเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น แหงละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท เปน
เงิน 3,000.-บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 145 ลําดับที่ 52)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูที่ไดรับเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ, คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ, คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 132
 ลําดับที่ 20)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,259,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
1)คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   ครูผูดูแลเด็ก 3 คน อัตราคนละ 3,000 บาท เปน
เงิน 9,000.-บาท
2)คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวา เปนเงิน 9,600.-บาท
3)ตามโครงการเชาเครื่องถายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวา (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนเงิน 18,000
.-บาท
4)ตามโครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจันจวา    เปนเงิน 15,000.-บาท
5)ตามโครงการแขงขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง   เปนเงิน 50,000.-บาท
6)ตามโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสูประชาคมอา
เซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง เปนเงิน 246,000.-บาท
7)ตามโครงการกิจกรรมหนูนอยพิชิตจินตคณิต รร.เทศบาล 1 ตน
ยาง เปนเงิน 50,000.-บาท
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8)ตามโครงการเขาคาย English Camp  โรงเรียนเทศบาล 2
 บานใหมฯ เปนเงิน 10,000.-บาท
9)ตามโครงการเขาคายคณิตศาสตร์-วิทย์ยาศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ เปนเงิน 10,000.-บาท
10)โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศดานภาษา
อังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ เปนเงิน 446,000.-บาท
11)โครงการเขาคายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูรอน โรงเรียนเทศบาล 2
 บานใหมฯ เปนเงิน 10,000.-บาท
12)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2
 บานใหมฯ  เปนเงิน 10,000.-บาท             
13)ตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ (โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ)  เปน
เงิน 100,000.-บาท
14)ตามโครงการจัดสงนักเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาการ โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง 20,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมฯ 30,000 บาท  เปนเงิน 50,000.-บาท
15)ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาสีสายสัมพันธ์  โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง 7,500 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมฯ 7,500 บาท  เปนเงิน 15,000.-บาท
16)ตามโครงการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนว
ศาสตร์แหงพระราชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจัน
จวา 3,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง 7,500
 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ 7,500 บาท  เปน
เงิน 18,000.-บาท
17)ตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลสําหรับเด็กดอยโอกาสและยากจน  เปนเงิน 811,900
.-บาท
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา 
     -โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง 
     -โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ 
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18)เพื่อจายเปนคาสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ จํานวน 2 โรงเรียนๆ
ละ 150,000.- บาท   ไดแก คาไฟฟ้า คาน้ําประปา    คา
โทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2
 บานใหมฯ  เปนเงิน 300,000.-บาท
19)ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) โรงเรียนเทศบาล 1
 ตนยาง 15,000 บาท, โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ 15,000
 บาท, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา 10,000
 บาท  เปนเงิน 40,000.-บาท
20)โครงการจัดหาถาดหลุม โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ  เปน
เงิน 41,000.-บาท
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หนา 142 ลําดับที่ 49)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ ระดับประถม
ศึกษา        ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 132 ลําดับ
ที่ 19)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น)

จํานวน 1,328,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ 
1)คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ รวม 2
 โรงเรียน ๆ ละ 20,000.-บาท เปนเงิน  40,000.-บาท   
2)คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ดังนี้  
  -ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บาน
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ใหมฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ ละ 9,600.-บาทตอปี เปนเงิน  19,200
.-บาท  
  -ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ รวม 2 โรงเรียน ๆ
 ละ 7,200.-บาทตอปี เปนเงิน  14,400.-บาท รวมเปน
เงิน 33,600.-บาท
3)คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ รวม 2
 โรงเรียน ๆ ละ 100,000.-บาท เปนเงิน  200,000.-บาท  
4)คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ รวม 2
 โรงเรียน ๆ ละ 50,000.-บาท เปนเงิน  100,000.-บาท  
5)คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ดังนี้    
 -ประเภทโรงเรียนที่จะสมัครเขารวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง 120,000.-บาท และโรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ  390,000.-บาท   เปนเงิน 510,000.-บาท
6)คาใชจายในการสงเสริมองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเดน   
 -ระดับสถานศึกษา(สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลจัน
จวา)  เปนเงิน 40,000.-บาท 
7)คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง จํานวน 10 คน และโรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมฯ จํานวน 13 คน คนละ 3,000 บาท เปนเงิน  69,000.-บาท  

8)คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ดังนี้  
 -โรงเรียนละ 15,000 บาท ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 ตน
ยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ จํานวน 2 แหง ๆ
 ละ 15,000.-บาท เปนเงิน  30,000.-บาท  
 -ครูแกนนําของโรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ รวม 2 แหง ๆ ละ 3,000.-บาท เปน
เงิน 6,000.-บาท   รวมเปนเงิน 36,000.-บาท
9)คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1
 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ จํานวน 2 แหง ๆ
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 ละ 50,000.-บาท     
เปนเงิน 100,000.-บาท 
10)คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" สู " ศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง" ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง, โรงเรียนเทศบาล 2
 บานใหมฯ 2 แหงๆ ละ 100,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท    
 
ขอ 1.10 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
(เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 145 ลําดับที่ 52
 )

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว))

จํานวน 78,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา  อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564, เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  หนา 133 ลําดับที่ 23)
 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 1,545,470 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) ใหกับโรงเรียน 2 แหง คือ   
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง จํานวนเงิน 619,770.-บาท  แยก
เปน
 -คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  
 -คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี  
 -คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  
 -คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี  
 -คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  

2. โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ  จํานวนเงิน 925,700
.-บาท  แยกเปน 
 -คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาคเรียน 
 -คาหนังสือเรียน  6 ระดับชั้น ไดแก
ป.1 คนละ 656.25 บาท/ปี 
ป.2 คนละ 649.95 บาท/ปี  
ป.3 คนละ 653.10 บาท/ปี   
ป.4 คนละ 706.65 บาท/ปี 
ป.5 คนละ 846.30 บาท/ปี  
ป.6 คนละ 858.90 บาท/ปี 
 -คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  
 -คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปี  
 -คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด   ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น) หนาที่ 131 ลําดับที่ 18) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.))

จํานวน 51,980 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
 -คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
 -คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 บาท/ปี 
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หนา 133 ลําดับที่ 23)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 2,164,470 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน) ใหกับ
 -โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง 
 -โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ 
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา 
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564,  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 133 ลําดับที่ 22)
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ค่าวัสดุ รวม 1,879,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,879,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให
กับโรงเรียนตางๆ จํานวน 7 แหง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 แหง ในอัตราคนละ  7.37 บาท ไดแก   
 -โรงเรียนบานกิ่วพราว ( จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนบานแมคําฝังหมื่น (จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนบานป่าบง(หลาราษฎร์วิทยา) (จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎร์บํารุง) (จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง (จํานวน 260 วัน)
 -โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ (จํานวน 260 วัน)
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา (จํานวน 260 วัน)
(เปนวัสดุสิ้นเปลือง  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  เปนไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 144 ลําดับที่ 51 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 99,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล จันจวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 9,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล   จันจวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)

งบลงทุน รวม 137,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3
 ตู  ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา 1 ตู, โรงเรียน
เทศบาล 2 บานใหมฯ 2 ตู)
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 -มีมือจับชนิดบิด
 -มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,เปนไปตามบัญชีราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม 2563)

จัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนักเรียน จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนัก
เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ จํานวน 30 ชุด
เนื่องจากมีความจําเปนตองใชใน โรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมฯ จึงจัดซื้อตามราคาตลาด และไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
 และเปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 523    ลําดับที่ 39)
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จัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนักเรียนอนุบาล จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับนัก
เรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง  จํานวน 18 ชุด
เนื่องจากมีความจําเปนตองใชใน โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง จึง
จัดซื้อตามราคาตลาด และไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
 และเปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนาที่ 523  ลําดับที่ 39)

จัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 24,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอม
เกาอี้ จํานวน 4 ชุด         (ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวา 1 ชุด, โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ 3 ชุด)
เนื่องจากมีความจําเปนตองใชใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจันจวาและโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมฯ จึงจัดซื้อตาม
ราคาตลาด และไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,195,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,195,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จํานวน 1,990,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรง
เรียน สพฐ. จํานวน 5 แหง ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน   
 -โรงเรียนบานกิ่วพราว 
 -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 
 -โรงเรียนบานแมคําฝังหมิ่น 
 -โรงเรียนบานป่าบง(หลาราษฎร์วิทยา) 
 -โรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎร์บํารุง) 
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563,  เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนา 140 ลําดับที่ 45)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูดานปฐมวัย จํานวน 35,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียนใน
พื้นที่  ใหกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 ตามโครงการกิจกรรมเลือก
ทํา  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับ
แกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 6 ลําดับที่  10)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียน  ใหกับ
โรงเรียนบานกิ่วพราว  ตามโครงการกิจกรรมเลือกทํา  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ปรากฎตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565)   หนา 139  ลําดับที่ 41)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:14 หนา : 85/166



โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 45,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียนใน
พื้นที่  ใหกับโรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎร์บํารุง) ตาม
โครงการกิจกรรมเลือกทํา  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หนา 137 ลําดับที่ 34)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียนใน
พื้นที่  ใหกับโรงเรียนบานป่าบง(หลาราษฎร์วิทยา)  ตามโครงการ
กิจกรรมเลือกทํา  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563  และเปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 6 ลําดับที่  11)

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการกีฬา จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียนใน
พื้นที่   ใหกับโรงเรียนบานแมคําฝังหมิ่น  ตามโครงการกิจกรรม
เลือกทํา  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และ
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับ
แกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 11)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียนใน
พื้นที่  ใหกับโรงเรียนจันจวาวิทยาคม ตามโครงการกิจกรรมเลือก
ทํา  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565)   หนาที่ 133  ลําดับที่ 24)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,623,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,317,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,317,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,530,660 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี พรอมปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี จํานวน 8 อัตรา (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558,พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542, และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนใหกับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542, และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจําตําแหนงของขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหแกผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข และ หัวหนา
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา (เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542, และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 549,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พรอม
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542, และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542, และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)   

งบดําเนินงาน รวม 1,282,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ใหแก พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564) 
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน ใหกับพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3
 อัตรา (ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 603,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อโฆษณาและเผย
แพร เชน สื่อรณรงป้องกันโรคไขเลือดออก, โรคไขหวัดนก, โรค
เอดส์, โรคพิษสุนัขบาฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 472,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน 
 -คาจางเหมาพนยาป้องกันโรคไขหวัดนก,คาจางเหมาแรงงานพน
หมอกควันป้องกันกันโรคไขเลือดออก ฯลฯ ที่อยูใน
ภารกิจ/กิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลจันจวา  
-คาจางเหมาบริการ  ในการดําเนินกิจกรรมของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจันจวา, คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือตาง ๆ / คาระวางบรรทุกสิ่งของตาง ๆ ฯลฯ , คาจาง
เหมารถเพื่อนําคณะพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล รวม
งาน กิจกรรมตาง ๆ ในภารกิจ/ กิจกรรมของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563)                                             

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คา
ตรวจวิเคราะห์น้ํา ดิน อากาศ ฯลฯ  ในภารกิจ/ กิจกรรมของกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลจันจวา (ตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:14 หนา : 90/166



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 43,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตางๆ ในการเขารวมการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง โดยเทศบาลไดจัดสงเขารับการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาตามโครงการตางๆ ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ๊นเตอร์, เครื่องปรับ
อากาศ, เครื่องพนหมอกควัน, เครื่องโรเนียว, เครื่องวัดความ
ดัน, ซอมเครื่องออกกําลังกายฯลฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

ค่าวัสดุ รวม 490,340 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  อุปกรณ์ไฟฟ้า , หลอดไฟ , สายไฟฟ้า , ปลั๊ก
ไฟ, ไฟฉาย, ถานไฟฉาย  ฯลฯ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  ที่ใชในกิจการของ
กองสาธารณสุขฯ (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 330,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  อุปกรณ์ไฟฟ้า , หลอดไฟ , สายไฟฟ้า , ปลั๊ก
ไฟ, ไฟฉาย, ถานไฟฉาย  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ที่ใชใน
กิจการของกองสาธารณสุขฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)  
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ไดแก สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย, สารเคมีกําจัดแมลง
วันบริเวณที่ทิ้งขยะ เชน ทรายเทมีฟอส, น้ํายาเคมีสําหรับใชกับ
เครื่องพนหมอกควัน, น้ํายาพนหมอกควัน, ยาและเวชภัณฑ์, วัสดุ
การแพทย์  หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใชในกิจการของกองสาธารณสุข และ
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มี่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564)  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,340 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องแตง
กาย อุปกรณ์อื่นๆ สําหรับงานควบคุมโรค  เชน  ชุดป้องกันฝุ่น
และสารเคมี  ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใชใน
กิจการของกองสาธารณสุขฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย วนทุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มี่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานัก
งาน จํานวน 1 ตัว  เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด  (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 525 ขอที่ 45) 

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน(โตะ
ไม) ขนาด 150x75x75 ซม.จํานวน 1 ตัว เนื่องจากไมปรากฎใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 525 ขอที่ 45) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ปรากฎตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ขอ 6 หนา 3 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 721,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 26,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตัวละ 6 บาท (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุมครอง
ผูบริโภค ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสารตางๆ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนใน
อาหาร ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หนา 172 ขอ 32)   
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โครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อใชจายเปนคาใชจายตามโครงการตลาด
สดนาซื้อ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสารตางๆ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ฯ(เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) (ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 182 ขอ 58) 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา "ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 140,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี" ไดแก คาวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา (เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564, ตามประกาศคณะ
กรรมการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563, และปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองทอง
ถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 9)
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โครงการฝึกอบรมผูไดรับมอบหมายใหทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึก
อบรมผูไดรับมอบหมายใหทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา ไดแก คาสมนาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสารตางๆ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร  ฯลฯ ฯ (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557) (ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) หนา 171 ขอ 28) 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
) ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามแนวทางในการสอบสวนโรคและ
ควบคุมโรค ไดแก ถุงมือยาง เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ํายาฆา
เชื้อ      เจลแอลกอฮอล์ลางมือ ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มี่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 9 ลําดับที่  2) 
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โครงการรณรงค์ป้องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม
พรอมในวัยรุน

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไมพรอมในวัย
รุน  ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสารตางๆ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) หนา 179 ขอ 48) 

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปนสัตว์พาหะ
ของ             โรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว

จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการผา
ตัด - ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปนสัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบาในสุนัขและแมว ใหกับสํานักปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย  (เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่  8)
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 460,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
การโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให
ชุมชน/หมูบาน  แหงละ 20,000 บาท (เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และ(ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 169 ขอ 24) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 408,200 บาท

งบบุคลากร รวม 328,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 328,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 328,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล  (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )  

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

โครงการฝึกอบรมใหแกผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาประกอบอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  191 ลําดับที่ 1    
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  , ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)    เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 195 ลําดับที่ 11   

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)     เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  189 ลําดับที่ 11  

โครงการสงเสริมอาชีพและใหความรูแกผูพิการผูดอยโอกาส ในเขต
เทศบาลตําบลจันจวา

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)    เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 191 ลําดับที่ 2  
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับ
สนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใหกับกิ่งกาชาด
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2563  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2563)   เปนไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 201
 ลําดับที่ 26

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 1,099,800 บาท

งบบุคลากร รวม 441,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 441,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 424,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง  พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง  ของกอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)  , ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง  พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง ของกอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)   , หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559)  

งบดําเนินงาน รวม 658,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 603,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 583,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานที่อยูในภารกิจความรับผิดชอบของกองชาง เชน งานเกี่ยวกับ
สวนสาธารณะ, งานเครื่องจักรกล, งานศูนย์ซอมบํารุง ฯลฯ และ
การปฏิบัติงานตางๆ ของเทศบาลตําบลจันจวา  (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559)   

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกในการทํางานหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา  หรือดําเนินการ
เกี่ยวกับการติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเปนการซอมแซม
บํารุงปรับปรุงรักษาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ หรือ
งานติดตั้งเกี่ยวกับสัญญาณการสื่อสาร ฯลฯ  รวมถึงงานดาน
อื่นๆ อันเปนสาธารณะประโยชน์  ซึ่งเปนภารกิจหรือกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการสง
บุคลากรในสังกัดเขารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ
 ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เหยือกน้ํา  แกว
น้ํา ถาด   ไมกวาด  มอบถูพื้น  ผาเช็ดมือ ผาเช็ดเทา  น้ํายาทํา
ความสะอาดตาง ๆ  ฯลฯ สําหรับใชงานกองชาง (เปนไปตามหนัง
หสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเครื่องมือการ
เกษตร  พันธุ์ไม  ปุ๋ย  ยาฆาแมลง  ตนไม  หญา ฯลฯ คาสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  คาปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ
 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ สําหรับใชในงานของ
เทศบาลตําบลจันจวา  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนชุดเครื่องแตงกาย อุปกรณ์
อื่น ๆ สําหรับพนักงานและลูกจางชั่วคราวของกอง
ชาง เชน รองเทา ถุงมือ ฯลฯ  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,465,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,275,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,275,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,268,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พรอม
เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 9 อัตรา (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 พระราชบัญติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 8
 อัตรา (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, พระราชบัญติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ใหแก พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564) 
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการการมีสวน
รวมของเครือขายชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของเครือ
ขายชุมชนแบบบูรณาการ  ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจาย
ในการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสาร
ตางๆ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ) (ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หนา 493 ขอ 5) 

โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (กาซ
บอลลูน) ตําบลจันจวา

จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553,  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 )  (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 492  ลําดับ
ที่  1                                                   
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โครงการเพิ่มมูลคาและกําจัดขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (กาซ
บอลลูน) ตําบลจันจวาใต

จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 )  (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 492  ลําดับ
ที่ 1                                                    

โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหแก อาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอถล. รัก
โลก รักสิ่งแวดลอม ไดแก คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาจางเหมาบริการ คาใชจายใน
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสาร
ตางๆ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 493 ขอ 6) 
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถัง
ขยะ, ถวย, จาน, ชาม, ชอน, ชอนสอม, แกวน้ํา, กระดาษ
ชําระ, เหยือกน้ํา, ไมกวาด, น้ํายาลางจาน, ผาเช็ดมือ, กระติก
น้ํา, ผงซักฟอก ฯลฯ ที่ใชในกิจการของกองสาธารณสุขฯ (เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
, และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

 คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน หินคลุก ,หิน, ดิน, ทราย, กอกน้ํา, ทอน้ํา, ฝัก
บัว, เทปพันเกลียว, น้ํายาประสานทอ, ปูนซีเมนต์, สายยาง ฯลฯ
 เพื่อใชในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน ปรับปรุงบอ
บําบัดน้ําเสีย ปรับปรุงบอขยะ ปรับปรุงอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อาคารศูนย์ออกกําลังกาย ที่ใชใน
กิจการของกองสาธารณสุขฯ (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564, และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 45,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องแตง
กาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์อื่นๆ สําหรับ
พนักงานประจํารถขยะ  เชน ชุดเก็บขยะ ผาปิดปาก-จมูก, รอง
เทาบูท, เสื้อกันฝน, ถุงมือยาง,ผากันเปื้อนฯลฯ ที่ใชในกิจการของ
กองสาธารณสุขฯ (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564, และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 623,400 บาท

งบบุคลากร รวม 389,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่มอื่น ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  (เปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิก สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  ใหกับ พนักงานเทศบาล    (เปนไประเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22 มีนาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ) 
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คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   

โครงการฝึกอบรมอาชีพสรางรายไดใหแกประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตําบลจันจวา

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557) เปนไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)   หนาที่  191 ลําดับที่ 3        

โครงการสงเสริมอาชีพและใหความรูแกประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลจันจวา

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ  คา
จางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 192 ลําดับที่ 4  

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:14 หนา : 113/166



โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)  เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 194
   ลําดับที่  9

งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 7 ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนโครงการจัดงานของดีอําเภอแม
จัน ครั้งที่ 7 ประจําปี 2565  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอแม
จัน (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่  9
 มิถุนายน  2563) เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 97 ลําดับที่ 23 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการเรียนการสอนจัดดอกไมแหง จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการการเรียน
การสอนจัดดอกไมแหง  ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา
ใต  (ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2563)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 11 ลําดับที่  6)
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โครงการการเรียนการสานตะกราดวยเสนพลาสติก จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการการเรียน
การสานตะกราดวยเสนพลาสติก  ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลจัน
จวาใต  (ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2563)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 11 ลําดับ
ที่  7)     

โครงการปักผาดวยมือ จํานวน 29,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการปักผาดวย
มือ  ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา (ตั้งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2563 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2563) เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
 หนาที่ 10 ลําดับที่  5)       

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา จํานวน 23,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา  (ตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2563)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่  4)

โครงการเย็บกระเป๋าดวยมือ จํานวน 22,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการเย็บ
กระเป๋าดวยมือ ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลจันจวา (ตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2563
)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับ
แกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่  3)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
ศักยภาพสตรี

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพ
สตรี ใหกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แมจัน(ตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2563)  เปนไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565
)  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)   หนาที่ 197 ลําดับที่ 16       

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 707,400 บาท

งบบุคลากร รวม 647,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือน  พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
 ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา (เปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกหัว
หนาฝ่ายสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง   พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน  ใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ใหแกพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก     คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนาม
บิน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  กองการศึกษา (เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
 

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเขา
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล   เชน สปริงเกอร์ ปุ๋ย ยาฆาแมลง ฯลฯ
 สําหรับสนามหญาและตนไมสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลจัน
จวา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มี่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า สนามกีฬา
กลางเทศบาลตําบล  จันจวา, และสนามกีฬากลางเทศบาลตําบล
จันจวา 2 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาใช
จายพิธีเปิด-ปิด คาพิมพ์เอกสาร คาวัสดุโฆษณาเผยแพร ฯลฯ(เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,  เปน
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 157 ลําดับที่ 2)

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตําบลจันจวา จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายในการตกแตงสถานที่     คา
เตรียมสนามแขงขัน คาใชจายพิธีเปิด-ปิด คาพิมพ์เอกสาร คาวัสดุ
โฆษณาเผยแพร คาโลหรือถวยรางวัล ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,  เปนไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หนา 161 ลําดับที่ 13)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาจันจวาคัพ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ คา
จาง   ผูฝึกสอน คาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ ฯลฯ (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,  เปนไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 157 ลําดับที่ 3)

โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ คา
จาง   ผูฝึกสอน คาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ ฯลฯ (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,  เปนไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 160 ลําดับที่ 11)

โครงการเดิน วิ่ง ปันจักรยานดวยใจเที่ยวไปดวยกันเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายในการตกแตงสถานที่     คา
เตรียมสนาม คาใชจายพิธีเปิด-ปิด คาพิมพ์เอกสาร คาวัสดุ
โฆษณาเผยแพร ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 7 ลําดับ
ที่ 12)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูที่ไดรับเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ, คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ  (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
,  เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 159 ลําดับที่ 9)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

1.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหลอเทียนพรรษา
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ, คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัดนิทรรศการ, คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 ) (แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 147 ลําดับที่ 7 )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ, คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัดนิทรรศการ, คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
 (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ) (แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 151 ลําดับที่ 20) 
 

โครงการสืบชะตาเวียงหนองหลม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ, คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัดนิทรรศการ, คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
 (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ) (แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 149 ลําดับที่ 15)
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โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เปงลานนา จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คารับรองผูที่ไดรับเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ, คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ, คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 ) (แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 146 ลําดับที่ 3)
 

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮองขวัญขาวสูขวัญควาย จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูที่ไดรับเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์, คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ, คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน, คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ, คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน, คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ฯลฯ (ปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 ) (แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 152 ลําดับที่ 21)
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง  ใหกับสํานัก
งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตามมติชมรม อปท. (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563,  แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 154 ลําดับที่ 28) 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ใหกับสภาวัฒนธรรมตําบลจัน
จวา และจันจวาใต (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563,  แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 153 ลําดับที่ 27)

โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตําบลจันจวาและตําบล
จันจวาใต

จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบัติ
ธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตําบลจันจวาและตําบลจันจวาใต ให
กับสภาวัฒนธรรมตําบลจันจวา และจันจวาใต (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563, แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 153 ลําดับที่ 26)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,964,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,795,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,795,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,063,680 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จําวน 5 อัตรา (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนใหแกตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1
 อัตรา  (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 76,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง และหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง จํานวน 2 อัตรา (เปน
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 548,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให
แกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 4
 อัตรา (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)   

งบดําเนินงาน รวม 1,032,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชื้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเรียบและกฎหมายกําหนด (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม2564   
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คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาเชาซื้อ  ชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน  คาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาลกองชาง ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด จํานวน 3 อัตรา  (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564)    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564)  

ค่าใช้สอย รวม 252,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 97,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหกับผู
ปฏิบัติงานอันเปนประโยชน์ตอทางราชการในกองชาง  (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 )    
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คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเกี่ยวกับ
การถายเอกสาร พิมพ์เขียว/แบบแปลน เย็บหนังสือ  เขารูป
เลม หรือปกหนังสือรูปเลมซึ่งกองชางไดจัดทําขึ้น คารับวารสาร
ทองถิ่น  เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับขอระเบียบกฎหมาย  สิ่ง
พิมพ์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอะคิริค หรือสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ  ฯลฯ  เพื่อเปนการเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ กิจกรรมของกองชางหรือขอมูลสาระความรูใหกับ
ประชาชน (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1267 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)        

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )   

คาธรรมเนียม จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  ในการ
การปฏิบัติงานของกองชาง (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางหรือคาใช
จายอื่นที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจางตามคํา
สั่งของทางราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง   คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาทําเนียมในการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตาง ๆ
 ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)    

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการสง
บุคลากรในสังกัดเขารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ
 ฯลฯ (เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)    
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานชาง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานชาง โดยมีคาใชจายเพื่อการดําเนิน
การตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาบริการตางๆ หรือคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวัน
ที่  8  มกราคม 2561)  (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นทองถิ่นปี  พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 413 ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมใหความรูตามกฎหมายที่เกี่ยวของและการปฏิบัติตาม 
พรบ.ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมให
ความรูตามกฎหมายที่เกี่ยวของและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุม
อาคารและการขุดดินถมดินโดยมีคาใชจายเพื่อการดําเนินการ
ตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาบริการตางๆ คา
สมนาคุณวิทยากร  หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8
  มกราคม 2561) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นทองถิ่นปี  พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 413 ลําดับที่ 2    
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ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม   ฯลฯ  ที่
ใช สําหรับยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวของของ
เทศบาลตําบลจันจวา   (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ  เชน  ขาตั้ง
กลอง  เลนซ์ซูม  สี  เมมโมรี่การ์ด แผนซีดี กระดาษปริ้นท์
รูป แผนป้ายหรือแผนติดประกาศกระดาษโปสเตอร์  พูกัน สี และ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับใชในงานของเทศบาล
ตําบลจันจวา   (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)      

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์และคาอะไหล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน เชน เทปวัด
ระยะ ลอวัดระยะ สีเปรย์ ฯลฯ (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)  

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:14 หนา : 132/166



งบลงทุน รวม 136,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองถายภาพทางอากาศ (อากาศยานไรคนขับ Dron) พรอม
อุปกรณ์ครบชุด

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายกลองถายภาพทาง
อากาศ (อากาศยานไรคนขับ Dron) พรอมอุปกรณ์ครบ
ชุด คุณลักษณะ ดังนี้    
    - บินไดนานไมนอยกวา 25 นาที   
    - บินดวยระบบล็อคพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม   
    - มีระบบบินกลับจุดขึ้น ไมบินหลงทาง   
    - ความเร็วสูงสุดไมต่ํากวา 70 กิโลเมตรตอชั่วโมง    
     - ระยะการบินไดไกล 7 กิโลเมตร   
    - ถายภาพนิ่งดวยความละเอียดสูงสุดระดับ 4K (384P 60FPS) 
  
    - รองรับ Micro SD Card สูงสุดถึง 128 GB   
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 532 ลําดับ 71   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:14 หนา : 133/166



นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  -
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB   
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย                                           เปนไปตามหนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) และเปนราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  หนา 4
 ขอที่ 8 (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 529 ลําดับ 60)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 6,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้น
ฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 หนา 16 ขอที่ 43(ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

งานก่อสร้าง รวม 17,112,010 บาท
งบบุคลากร รวม 2,217,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,217,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 931,560 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา  (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา  (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)   
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,246,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เเพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให
แกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา  (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.?2542,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558)   

งบดําเนินงาน รวม 2,167,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 402,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงานในโครงการกอสรางตางๆ คณะ
กรรมการจัดทํารางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการซื้อหรือจาง คณะ
กรรมการพิจารณาผลการจางที่ปรึกษา (เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาเชาซื้อ  ชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน  คาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564)     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ  (ตั้งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,211,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 291,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ พื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหกับผูปฏิบัติ
งานอันเปนประโยชน์ตอทางราชการในกองชาง  เชน งานเกี่ยวกับ
โครงสรางพื้นฐาน, งานเครื่องจักรล, งานศูนย์ซอมบํารุง ฯลฯ และ
การปฏิบัติงานตางๆ ของเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 )   
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คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือ
หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวกับการจางเหมารถตักตีนตะขาบ, รถ
บรรทุกหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ เกี่ยวกับการกอสรางปรับ
ปรุง บํารุงรักษาหรือขุดลอกตกแตงหรือดําเนินการใด ๆ ก็ตามอัน
เกี่ยวกับการแกไขปัญหา  อันเนื่องจากสภาพบอของ,แม
น้ํา,หวย,หนอง,คลอง,บึง,อางเก็บน้ํา,ลําเหมืองสาธารณะ ที่มีสภาพ
ตื้นเขินไมสามารถใชงานไดดีตามปกติ  ตลอดจนถึง
ถนน,สะพาน, ทอลอดเหลี่ยม,ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆซึ่งไม
สามารถใชแรงงานคนหรือการดําเนินการไดแตอยางใด และจาง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงบํารุง
รักษา  ดานงานทางสะพาน ทอลอดเหลี่ยม ทอระบาย
น้ํา  เหมือง  ฝาย  อาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ 'งานเกี่ยวเนื่องกับ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา หรือดําเนินการเกี่ยว
กับการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการซอมแซมบํารุง ปรับปรุง
รักษาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ หรืองานติดตั้งเกี่ยว
กับสัญญาณการสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงงานดานอื่นๆ อันเปน
สาธารณะประโยชน์  ซึ่งเปนภารกิจหรือกิจกรรมที่อยูในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลจันจวา (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)    

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการสง
วัสดุ เชน  วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯลฯ ไปตรวจสอบ  คาติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน2564)
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนนิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานให
แกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน2564)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางหรือคาใช
จายอื่นที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจางตามคํา
สั่งของทางราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง   คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาทําเนียมในการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตาง ๆฯ
ลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)     

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการสง
บุคลากรในสังกัดเขารับการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ
 ฯลฯ (เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)    
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โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลจันจวา

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผัก
ตบชวาในแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลจจันจวา โดยมี
คาใชจายเพื่อการดําเนินการตางๆ ไดแก คาวัสดุอุปกรณ์ คาจาง
เหมาบริการตางๆ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ (เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8  มกราคม 2561)  (เปน
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่นปี  พ.ศ
.2561-2565  หนาที่ 379 ลําดับที่ 484    

โครงการจัดทําพื้นฐานขอมูลงานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําพื้น
ฐานขอมูลงานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณณูป
โภค เทศบาลตําบลจันจวา โดยมีคาใชจายเพื่อการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดแก คาวัสดุ อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการตาง ๆ หรือคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8  มกราคม 2561)  (เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่นปี  พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 381 ลําดับที่ 491   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนใชจายในการดําเนินการซอมแซม
ปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์  ยานพาหนะซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจันจวา และครุภัณฑ์ตางๆ ที่
อยูในความรับผิดชอบของกองชาง (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

ค่าวัสดุ รวม 553,650 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโพน  ปลั๊กไฟฟ้า  แผง
วงจร ถานไฟฉาย ถานวิทยุ ฯลฯ   ที่ใชในงานกองชางเทศบาล
ตําบลจันจวา  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

วัสดุกอสราง จํานวน 153,650 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน หิน ดิน ทราย และอื่นที่ใชในกิจการของเทศบาลตําบล
จันจวา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล หินคลุก (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนสงของเทศบาลตําบลจันจวา ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  เชน ยางรถ อะไหลรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ (เปนไปตามหนัง
หสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

งบลงทุน รวม 12,727,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,429,400 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต จํานวน 23,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาแบบหลอ
คอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม.  ( 1 ชุด มี 3 ลูก) จํานวน 3
 ชุด เหล็กกระทุง แบบเหลี่ยม 3 อัน  
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 532 ลําดับที่ 68   
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์กลองวงจรปิด พรอมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงบานแม
คําฝังหมิ่น หมูที่ 9

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามชุดครุภัณฑ์กลองวงจร
ปิด พรอมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงบานแมคําฝังหมิ่น หมูที่ 9 ตําบล
จันจวาใต  จํานวน 4 จุด 
ประกอบดวย 
1.กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบ
ที่ 2 (เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 โดยกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 2.อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง (เปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นของระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง(เปนไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นของระบบกลองโทรทัศน์วงจร
ปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 
4.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว (เปนไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563) 
5.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA (เปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
พฤษภาคม 2563 
6.สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสง แบบมี
สลิง (fiber optic 4 Core) 
7.งานติดตั้งสายนําสัญญาณและระบบกลองวงจรปิด (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(2) (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนา 533 ลําดับที่ 70   
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อ ไมสตาฟ แบบชัก ยาว 5 เมตร จํานวน 3,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาไมสตาฟ แบบชัก ยาว 5
 เมตร 
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 532 ลําดับที่ 67   

จัดซื้อไมสตาฟ แบบชัก ยาว 4 เมตร จํานวน 2,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาไมสตาฟ แบบชัก ยาว 4
 เมตร 
เนื่องจากมีความจําเปนใชในการปฏิบัติงาน ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่  532 ลําดับที่ 67   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการปรับปรุง
ซอมแซมครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือมีอายุการ
ใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)   
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,298,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานกิ่วพราว หมู 4 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 73,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานกิ่วพราว หมู 4 ตําบลจันจวาใต บริเวณ
ขางบานนางนุจรินทร์ เรืองศรี  ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปราก
ฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 319 ลําดับที่ 300   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานป่าสักหลวง หมู 1 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานป่าสักหลวง หมู 1 ตําบล
จันจวาใต บริเวณขางบานนายปรีชา พงษ์พัฒนานุกุล ถึงบานนาย
เกษตร ใครก้ํา ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 850.00
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 291 ลําดับ
ที่ 219   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสันหลวง หมู 10 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 402,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันหลวง หมู 10 ตําบลจันจวาใต บริเวณ
ที่นานายยรรยง     สุตินกาศ จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 348.00 ตารางเมตร พรอมไหลทาง
หินคลุก 
จุดที่ 2 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 348.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 361 ลําดับที่ 426  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองครก หมู 6 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 373,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองครก หมู 6 ตําบลจันจวาใต ผิว
จราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 625.00  ตารางเมตร พรอมไหลทางหิน
คลุก บริเวณลําเหมืองรองบง (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) 
ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565) หนา 331 ลําดับที่ 337
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 และซอย 1-3 บาน
มวงหมูสี หมู 7 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 301,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงหมูสี หมู 7 ตําบลจันจวาใต 
จุดที่ 1 ซอย 2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 160.00
 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ซอย 1-3 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 91.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 364.00
 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 338 ลําดับที่ 356  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บานป่าบงหลวง  
หมู 3 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 126,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าบงหลวง หมู 3 ตําบลจันจวา
ใต ซอย 5 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 216.00
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไป
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 309
 ลําดับที่ 268   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่ากุก หมู 8 ตําบล
จันจวาใต

จํานวน 313,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่ากุก หมู 8 ตําบลจันจวาใต ซอย 1 ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(2)  เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 343 ลําดับที่ 372   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าถอน หมู 11 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าถอน หมู 11 ตําบลจันจวาใต ซอย 2
 บานป่าถอน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 130.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 520.00
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไป
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 364 ลําดับที่ 434   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมคําน้ําลัด หมู 3 
ตําบลจันจวา

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมคําน้ําลัด หมู 3 ตําบลจันจวา บริเวณ
หนาบานนายนิมิตร ป๊อกแจ ถึงหนาวัดบานแมคําน้ําลัด ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 676.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม  พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 225 ลําดับที่ 36   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยน้ําราก หมู 5 
ตําบลจันจวา

จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยน้ําราก หมู 5 ตําบลจันจวา บริเวณ
กลางดอยสายทุงป่าออ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 840.00
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 246ลําดับ
ที่ 90   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยน้ําราก หมู 9 
ตําบลจันจวา

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยน้ําราก หมู 9 ตําบลจันจวา บริเวณ
สามแยกบานนายดวงจันทร์ จินดาธรรม ถึงสามแยกสวน
ยางพารา ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 169.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 676.00
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 273
 ลําดับที่ 168   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหม หมู 1 ตําบลจัน
จวา

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหม หมู 1 ตําบลจันจวา ซอย 1/1
 บริเวณบานนายโผน เขื่อนทา ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา 676.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปราก
ฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 216 ลําดับที่ 14   
  
   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางศรีนวล  แกว
รากมุข บานป่าบงหลวง  หมู 3 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 52,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บานป่าบงหลวง  หมู 3 ตําบลจันจวา
ใต ซอยบานนางศรีนวล แกวรากมุข  ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา 81.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปราก
ฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 310 ลําดับที่ 273   

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บานดง หมู 6 ตําบลจันจวา จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บานดง หมู 6 ตําบลจันจวา ลําเหมืองรอง
เรือ กวาง 4.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม  พรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 254 ลําดับที่ 113   
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โครงการกอสรางระบบรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานป่าบง
หลวง หมู 3 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 138,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสราง
ระบบรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าบงหลวง หมู 3
 ตําบลจันจวาใต  จํานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณซอย 2 ขางบานนายยรรยง สมบัติใหม  กวาง 0.40
 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร 
จุดที่ 2 ซอย 1 ขนาดกวาง 0.35 เมตร ยาว 27.00
 เมตร หนา 0.12 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณซอยบานเดน แยกเขาบานนายไพบูลย์ อภิวงค์
งาม กวาง 0.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 304  ลําดับที่ 253

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด  บาน
กิ่วพราว หมู 4 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 354,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด  บานกิ่วพราว หมู 4
 ตําบลจันจวาใต ซอย 6 บริเวณหนาบานนางสิงหา ไชย
สาร ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 -
 0.60 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไป
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 315
 ลําดับที่ 289   
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด 
ซอย6 บานสันทางหลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 195,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด ซอย 6 บานสันทาง
หลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต  ขนาด
กวาง 0.40 เมตร  ยาว 62.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ
.2561 - 2565)หนา 372 ลําดับที่ 459

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด 
บริเวณบานลิ่วโสภา บานสันทางหลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 206,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บริเวณบานลิ่ว
โสภา บานสันทางหลวง หมู 12 ตําบลจันจวาใต  
จุดที่ 1 กวาง 0.40 เมตร  ยาว 31.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60
 เมตร 
จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 - 1.30
  เมตร และบอพัก จํานวน 2 บอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)หนา 371 ลําดับที่ 457  
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บาน
ตนยาง หมู 7 ตําบลจันจวา

จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานตน
ยาง หมู 7 ตําบลจันจวา บริเวณหนาบานนางสาวนวลสวาท ชุม
มงคล ถึงหนาบานนายหมัด ชุมมงคล  กวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 65.00 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 260 ลําดับที่ 132
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บาน
ทรายมูล หมู 2 ตําบลจันจวา

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานทรายมูล หมู 2
 ตําบลจันจวา บริเวณศาลาใจบาน ซอย 6 กวาง 0.40
 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 222 ลําดับที่ 29   

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บาน
หวยน้ําราก หมู 4 ตําบลจันจวา

จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิด บานหวยน้ําราก หมู 4
 ตําบลจันจวา ซอย 6/1 บานนางสมหวัง กวาง 0.40
 เมตร ยาว 164.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 242 ลําดับที่ 79   

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค์ บานสันนาหนองบัว หมู 10 
ตําบลจันจวา

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลาน
อเนกประสงค์ บานสันนาหนองบัว หมู 10 ตําบลจันจวา บริเวณ
ภายในโรงเรียนบานสันนาหนองบัว คิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา 700.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 280 ลําดับที่ 186   
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าสักหลวง หมู 2 
ตําบลจันจวาใต

จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าสักหลวง หมู 2 ตําบลจันจวา
ใต กวาง 16.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ประจําหมูบาน (ขางหนองเขียว) ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจันจวา (ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 302 ลําดับที่ 248   
   
  

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค์ บานหนองรอง หมู 8 ตําบลจัน
จวา

จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค์ บานหนองรอง หมู 8 ตําบลจันจวา บริเวณสุสาน
บานหนองรอง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.60
 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ
.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)หนา 264 ลําดับที่ 140  
 

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์หนาเมรุ ภายในสุสาน บาน
หนองปึง หมู 5 ตําบลจันจวาใต

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค์หนาเมรุ ภายในสุสานบานหนองปึง หมู 5
 ตําบลจันจวาใต  ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 12.00
 เมตร สูง 6.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปน
ไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนา 325 ลําดับที่ 321   
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โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา บาน
ป่าบงหลวง หมู 3           ตําบลจันจวาใต

จํานวน 185,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายโครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา บานป่าบงหลวง หมู 3
 ตําบลจันจวาใต บริเวณซอยบานนางบัวผัด คําบัว ปริมาณงาน 
1. ผิวจราจรกวาง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 25.00 ตารางเมตร 
2.รางระบายน้ํากวาง 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) ปรากฎในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนา 311 ลําดับที่ 276  
 
  

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดง หมู 6  ตําบลจัน
จวา

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขยายไหล
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดง หมู 6 ตําบลจันจวา บริเวณหนา
วัดบานดง คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)หนา 255 ลําดับที่ 115   

โครงการปรับปรุงตลิ่งแมน้ําคํา บานหัวฝาย หมูที่ 11 ตําบลจันจวา จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงตลิ่ง
แมน้ําคํา บานหัวฝาย หมูที่ 11 ตําบลจันจวา ยาวไมนอย
กวา 32.00 เมตร ความลาดเอียงไมนอยกวา 7.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 283 ลําดับที่ 194   
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบาน บานตนยาง หมู 7 
ตําบลจันจวา

จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง
ระบบจายน้ําประปาหมูบาน บานตนยาง หมู 7 ตําบลจัน
จวา บริเวณประปา บานตนยาง (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตาม  พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) (เปน
ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2561 -
 2565)หนา 444 ลําดับที่ 7   

โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่มในหมู บานหนองครก หมู 6 ตําบลจัน
จวาใต

จํานวน 29,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงโรง
น้ําดื่มในหมูบานหนองครก หมู 6 ตําบลจันจวาใต อาคาร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จํานวน 1หลัง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(2) (เปนไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 449 ลําดับที่ 24   

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอม
แซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนละ 150,000
.-บาท) โรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บาน
ใหมฯ เปนเงิน  300,000.-บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    หนา 391 ลําดับ
ที่ 528  
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,572,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการปรับ
ปรุง  ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทําใหที่ดิน สิ่ง
กอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และระบบ
สาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา

จํานวน 108,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภค ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจวา  (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลจันจวา)  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)(เปนไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 13 ลําดับที่  10)

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 1, 4 ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 บานใหม

จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อใชจายเปนคาโครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1, 4 ชั้น 12  หอง  รร.เทศบาล 2 บาน
ใหมฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจันจวา) (เปนไปตามแผน
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับแกไข/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 13 ลําดับที่  9)

ปรับปรุงศูนย์ออกกําลังกายประจําอําเภอแมจัน จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อใชจายเปนคาการปรับปรุงศูนย์ออก
กําลังกายเทศบาลตําบลจันจวา (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจัน
จวา) (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)   หนา174 ขอ 36) 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

ประเภทเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาชดเชยการปรับราคาคางาน
กอสราง (คาK) กรณีดัชนีราคาซึ่งจัดทําโดยกระทรวงพาณิชย์ มี
การเปลี่ยนแปลสูงขึ้นจากเดิม (เปนไปตามหนังกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1837 ลงวันที่ 11
 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 337,200 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี   (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
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งบดําเนินงาน รวม 217,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 97,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล  ประจําศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจันจวา     ฯลฯ (เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ดวนมาก มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
)   (ตั้งจายจากเงินรายได)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวลอมรักปลูกผักกินเอง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์  คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   (เปนไปตามตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553 )  เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  93 ลําดับที่ 14  

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  16:18:15 หนา : 160/166



โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ,ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659
 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 )   เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 92  ลําดับ
ที่ 10  

โครงการสงเสริมความรูดานการเกษตรและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562)  เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)   หนาที่  96  ลําดับที่  22  
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โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ) เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)   หนาที่  98  ลําดับที่  26  

โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
  (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 )   เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่  94
  ลําดับที่  17       

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ตะปู  ไม  ฆอน  จอบ  สี  ปูน
ซีเมนต์  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ  สําหรับซอมแซมภายในศูนย์
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจัน
จวา   (เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)   
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาสารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  คาปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   ฯลฯ
  สําหรับใชในงานของเทศบาลตําบลจันจวา   (เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการ
ดูแล  ใสปุ๋ย  ถางหญา ตนไม และบริการอื่น ๆ  (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม  2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ,ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 )  (เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  119
  ลําดับที่ 53 
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โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อตนไม กลาไม ปุ๋ย สารเคมี
กําจัดแมลง  คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  (ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564,  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 ) (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  99  ลําดับที่  28  

โครงการปลูกตนไมรอบเวียงหนองหลม จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
 (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 , ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) (เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 114 ลําดับ
ที่ 40 
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โครงการสงเสริมความรูแกประชาชนเกี่ยวกับอนุรักษ์น้ําในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําใน
ชุมชน ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาพิมพ์เอกสาร คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ฯลฯ  (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนา 116 ขอ47) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
(ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 )  (เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  117
 ลําดับที่ 48 
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โครงการอบรมการประมงพื้นบาน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ  โดยมี
คาใชจายตางๆ  ไดแก คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาจางเหมาบริการ คา
จางเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์  คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553,  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 )  (เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  97  ลําดับที่  24  
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,700,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,700,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,856,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 13,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 13,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 800,000 บาท

รายได้อื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,700,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 95,000 บาท

งบกลาง รวม 95,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  ในอัตราร้อยละ 5  ของคาจ้างที่เทศบาลได้จายให้
พนักงานจ้างแตละคน (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม  2557
  , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)    

สํารองจาย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวม
และจําเปนที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าและงานด้านอื่น ๆ
  ตามอํานาจหน้าที่  (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย
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รายจายตามข้อผูกพัน รวม 57,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 57,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น   ตามกฎหมายกําหนดโดยคิด
คํานวณจากประมาณการรายได้ในอัตราร้อยละ  3  ของรายได้
ประจําปงบประมาณทั่วไป   (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินอุดหนุน)  (ตั้งตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ 2500 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว 33  ลงวันที่ 29 ส.ค  2556 และ
หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2556  ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,410,840 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,410,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 719,640 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป จํานวน 3 อัตรา (เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แกผู้
อํานวยการกองการประปา และ  หัวหน้าฝายผลิต จํานวน 2
 อัตรา (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา   พร้อม
เงินปรับปรุงคาจ้างประจํา  ให้แกลูกจ้างประจํา  จํานวน 1
 อัตรา  (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง   พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา (เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  3  อัตรา (เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,189,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกหนวยงาน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครองปกครองสวนท้องถิ่น (เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ )ให้แกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของ กองการ
ประปา เทศบาลตําบลจันจว้า  (เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินตอบแทนอื่นอันเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 513,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 458,800 บาท

1. คาธรรมเนียมตางๆ   20,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาตอใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,คาธรรมเนียมรายปของ
กิจการ คาตอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน,คาธรรมเนียม
รายปของกิจการ โรงงานประปาและคาธรรมเนียมรายป วางทอ
ประปาในเขตทางหลวง และคาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ประปา (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )      
2. คาจ้างเหมาบริการ
2.1 คาจ้างเหมาแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล   50,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคา จ้างเหมาแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกล เกี่ยวกับการซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
ประปา ทอสงน้ําประปา ฯลฯ , คาระวางบันทึก  (เปนไปตาม
หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่  19  มีนาคม  2561)
2.2 คาจ้างเหมาบริการ   388,800.-บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการ
ปฏิบัติงานของกองการประปา (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )       
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  (ตั้งไว้ได้
ไมเกินปละ 1% ของรายได้จริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้)  (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม 2548,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง   (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

1. คาลงทะเบียน   10,000.-บาท
คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  สําหรับการเข้า
รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง   (เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564)
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมูบ้านในเขต
เทศบาลตําบลจันจว้า  10,000.-บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ  โดยมี
คาใช้จายตางๆ  ได้แก คาวัสดุ  อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ คา
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร และสิ่งตี
พิมพ ฯลฯ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ?เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่  8
  มกราคม 2561)  (ปรากฏในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  462 ลําดับที่ 73
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาบํารุง
รักษา  ซอมแซม  ครุภัณฑของกองการประปา  (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 ) 

ค่าวัสดุ รวม 228,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน กระดาษถายเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ คาเครื่อง
เขียน ฯลฯ ตลอดจนจายเปนคาจัดซื้อใบเสร็จรับ
เงิน สมุด ทะเบียนด้านการเงินการคลังทุกประเภท ตลอดจนชําระ
คาแบบพิมพให้แกโรงพิมพอาสารักษาดินแดน (เปนไปตามหนัง
หสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชนน  ปลั๊กไฟฟ้า  แผงวงจร หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  ที่
ใช้ในกิจการประปา  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เหยือกน้ํา  แก้ว
น้ํา ถาด   ไม้กวาด  มอบถูพื้น  ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า  น้ํายาทํา
ความสะอาดตาง ๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการประปา เทศบาลตําบล
จันจว้า   (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําพีวีซี ข้อตอทอ
น้ํา  ตะปู  ไม้  ค้อน  จอบ  สี  ปูน
ซีเมนต  กระเบื้อง สังกะสี  ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการ
ประปา  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบอะไหล เชน ไขควง ประแจ คีมล็อค กรวยจราจร ยางรถ
จักรยานยนต น้ํามันมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ สําหรับใช้
ในกิจการประปา  (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  แกสหุงต้มฯลฯ  ที่ใช้ สําหรับ
รถจักรยานยนตสวนกลาง  เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมืออุปกรณ
ที่เกี่ยวข้องของกิจการประปา เทศบาลตําบลจันจว้า   (เปนไป
ตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เชน คลอรีน สาร
ส้ม  น้ํายาเคมีสําหรับบรรจุถังดับเพลิง   แอลกอฮอล ฯลฯ  ที่ใช้
ในกิจการประปา (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย สําหรับเจ้าหน้าที่  ประปา  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ชุด
กันฝน  หมวก รองเท้า และอุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ในงาน
กิจการประปา (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  เชน  แผนบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ แถบ
พิมพ เมาส คียบอรด ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการประปา เทศบาลตําบล
จันจว้า   (เปนไปตามหนังหสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 426,860 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 416,860 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ
ประปา เทศบาลตําบล จันจว้า (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 )  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารทางด้านโทร
คมนาคม ระบบอินเตอรเน็ตคาเชาสัญญาณ ประจําโรงผลิตน้ํา
ประปาหนองเขียว (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายบน  2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน   จํานวน  2
  ตัว  เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของ
สํานักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม 2563 จัดซื้อตามราคา
ตลาด (เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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