
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองจันทบุรี

อําเภอ เมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 465,215,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 26,299,660 บาท

งบบุคลากร รวม 20,190,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,262,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,429,920 บาท

      -  เพื่อสําหรับจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือน
ละ 45,000 บาท รวม 12 เดือน      เปนเงิน 540,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือน
ละ 24,720 บาท/คน รวม 12 เดือน                      เปน
เงิน  889,920 บาท 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก
เทศมนตรีอัตราเดือนละ 9,000 บาท  รวม 12 เดือน เปน
เงิน 108,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือน
ละ 6,750 บาท/คน  รวม 12 เดือน เปนเงิน  243,000 บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

      -  เพื่อสําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ  9,000 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน  108,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือน
ละ 6,750 บาท/คน รวม 12 เดือน เปนเงิน 243,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 567,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 3 คน อัตราเดือน
ละ 15,750 บาท / คน รวม 12 เดือน เปนเงิน 567,000 บาท
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,563,640 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 24,720 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 296,640 บาท คาตอบ
แทนรองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 20,250 บาท รวม 12 เดือน                 เปน
เงิน 243,000บาท และคาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล 16 คน อัตราเดือน
ละ 15,750 บาท / คน  รวม 12 เดือน เปน
เงิน  3,024,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,928,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 10,210,200 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน    เปนเงิน 10,210,200 บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 441,600 บาท

-  เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้ง
ไว 441,600 บาท เพื่อจายใหแกผูดํารงตําแหนง       นักบริหาร
งาน ทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน ของสํานักปลัด
เทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 495,600 บาท

- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 495,600 บาท เพื่อจายใหแกผูดํารง
ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับ
กลาง และระดับตน ของสํานักปลัดเทศบาล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 306,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
จาง รวม 12  เดือน  เปนเงิน  306,100  บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,246,600 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางหรือเงินที่จายเพิ่มใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สังกัดงานธุรการ,งานการเจาหนาที่ และ งานทะเบียน
ราษฎร              เปนเงิน  2,246,600  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 228,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดงานธุรการ , งาน
การเจาหนาที่ และงานทะเบียนราษฎร ซึ่งไดรับตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือคําสั่ง เปน
เงิน  228,000  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 5,431,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 625,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลสําหรับผู
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภาย
นอก และคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาลที่กําหนดไวตามระเบียบฯ
- คาตรวจผลงานและคาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผล
งานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเปนเงินรางวัลแกผูจับกุมผูกระทํา
ผิด เทศบัญญัติ ที่เกี่ยวของกับเทศบาล ซึ่งกําหนดไวในระเบียบฯ
ตั้งไวเปนเงิน 40,000 บาท 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นที่มา
ประชุมในกิจการของสภาฯ เปนเงิน  5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 57,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ ตามคําสั่งของเทศบาล ฯ ซึ่งมีสิทธิไดตามระเบียบฯ  เปน
เงิน 57,000 บาท 

คาเชาบาน จํานวน 340,200 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานผูมีสิทธิฯ ได
รับตามระเบียบฯเปนเงิน 340,200 บาท  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 183,500 บาท

-  เพื่อสําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรของผูมีสิทธิฯไดรับตาม
ระเบียบฯ เปนเงิน 183,500 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 3,585,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจํานวน 200,000 บาท จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก คาเชาเครื่องถายเอกสาร    ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 ขอ 1.4 พรอมอุปกรณ์  ที่เกี่ยวของคาเย็บปก
หนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาประกันภัยรถยนต์ ( พ.ร.บ
.) คาจัดทําตรายางคาจัดทําสื่อตางๆคาลงทะเบียนประชุม
สันนิบาต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เปน
เงิน  200,000  บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของหนวยงานที่รับ
ผิดชอบ  ดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งจายเปนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวของเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใช
จายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม    หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกินรอยละ 1
 ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือ จังหวัดจันทบุรี ที่ มท
 0820.4/ว 11847 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ที่สั่งการตามหนังสือ ที่ มท 0808.4
/ ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548
คํานวณ  รายไดจริง ปี 2562   =   481,643,811.09   บาท
    หัก เงินอุดหนุนทั่วไป        =  194,151,317.00    บาท
  เงินที่มีผูอุทิศให      =      6,386,453.00    บาท
  เงินจายขาดเงินสะสม   =     8,079,147.10   บาท
  เงินกู                =          -               บาท
ยอดเงินคงเหลือที่จะคิดคํานวณ=   273,026,893.99   บาท
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ไมเกินรอยละ  1  ของรายไดจริงของปีที่ลวงมา 
=      273,026,893.99x 1/100 บาทจะเทากับเปน
เงิน  2,730,268.94  บาท แตตั้งจาย  เปนเงินเพียง  50,000
   บาท 
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  ตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ซึ่งจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆซึ่งจําเปนตองจาย ที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวมประชุม เปนเงิน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการตั้งไว   490,000  บาท จํานวน 490,000 บาท

-  เพื่อจายคาใชจายในการเดินทาง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดิน
ทาง คาลงทะเบียนอบรม  สัมมนา ประชุม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางให
แกพนักงานเทศบาล คณะผูบริหารทองถิ่น รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  หัว
หนาสวนการงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางไปราชการใน
ประเทศหรือตางประเทศตามคําสั่งเทศบาลหรือหนังสือสั่งการ ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบ ฯ เปนเงิน 490,000 บาท

02.คาใชจายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนเงิน 600,000 บาท

จํานวน 600,000 บาท
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 - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร   คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ลําดับที่ 6 หนา 333 ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลัก
เกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล      สวนที่ 4
 การพัฒนาพนักงานเทศบาล

03.คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน เปนเงิน 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม      คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร    คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ คาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          ลําดับที่ 7 หนา 334 ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล    สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
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04. คาใชจายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  (พนักงานดีเดน) เปนเงิน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร                คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 8    หนา 335 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล

05.คาใชจายโครงการเสียงธรรมนําใจ เปนเงิน 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการคาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    ลําดับที่ 9 หนา 336 ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล  สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล

06.คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  เปนเงิน  60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเปนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม  คาจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  คาดอกไม  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ เปน
เงิน 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลําดับ
ที่ 4 หนา 331 ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (9)
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07.คาใชจายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่นเทศบาลเมืองจันทบุรี  เปนเงิน 1,500,000  บาท

จํานวน 1,500,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูที่
เกี่ยวของ,คาวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เปน
เงิน 1,500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี      ที่เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1 ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (6)

08.โครงการอบรมสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย เปนเงิน  20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
 เปนเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลําดับที่ 3หนา330ตามพ.ร.บ
.เทศบาล                        พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (6)

09.คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์  เปนเงิน 300,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม     และพวงมาลา พานพุม
ดอกไมคาใชจายในพิธีตาง ๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา พรอมทั้ง
คาใชจายอื่นๆ         ที่เกี่ยวของในการจัดงาน ที่ไดรับมอบหมาย
จากจังหวัดจันทบุรี คาใชจายในการทําบุญวันขึ้นปีใหม ตามพ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (9)

10.คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย  เปนเงิน  50,000  บาท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุในการจัดงาน
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย เชน
การจัดงานกิจกรรมจิตอาสา เปนตน ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
. 2496                                      แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (9)
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11.คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน เปนเงิน 10,000 บาท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนของหนวย
งาน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งกอสรางที่ชํารุดเสีย
หาย เชน โต๊ะ เกาอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ และ
ทรัพย์สิน ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนี้ เปน
เงิน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 621,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตางๆ เชน กระดาษ
ถายเอกสาร กระดาษพิมพ์       ในระบบดิจิตอล หมึกเครื่องถาย
เอกสาร ดินสอ ปากกา เปนตน วัสดุอุปกรณ์สํานักงานของหนวย
งานสํานักปลัดเทศบาลทั้งหมด เปนเงิน 300,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  สายไฟฟ้า ถาน
วิทยุ  ถานนาฬิกา ถานเครื่องคํานวณเลข  สวิทช์หลอดไฟ เทปพัน
สายไฟ และอื่นๆ ตามความจําเปน เปนเงิน 20,000 บาท 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ไม
กวาด น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดพื้น อุปกรณ์เช็ดพื้น เปน
ตน และอื่นๆ ตามความจําเปนของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
ทั้งหมด  
เปนเงิน 50,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆและอื่นๆฯลฯที่เกี่ยว
ของตามความจําเปน เปนเงิน 40,000 บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน เปนเงิน  60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:27 หนา : 9/162



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อสําหรับจัดทําป้ายโฆษณาและวัสดุที่ใชเกี่ยวกับการเผย
แพร เปนเงิน  1,000  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตางๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ     ตามความจําเปน เปน
เงิน 150,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปนคาใชบริการน้ําประปาของสํานักงาน
เทศบาลและศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน เปนเงิน  80,000  บาท 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปนคาใชบริการโทรศัพท์ที่ใชติดตอราชการที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนี้  เปนเงิน  70,000  บาท

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 430,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาใชบริการฝากสงไปรษณีย์ ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มาตรา 13 ซึ่ง
เทศบาลจะตองจัดสงหนังสือแจงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สราง หนังสือ          แจงประเมิน หรือหนังสืออื่นที่เกี่ยวของ ให
แกผูเสียภาษี โดยลงทะเบียนตอบรับ, พัสดุไปรษณีย์, คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร การตอบรับไปรษณีย์ คาเชาตูไปรษณีย์ของ
สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีซึ่งอยูในความรับผิด
ชอบ จํานวน  430,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรสารและคาใชจายเกี่ยวกับการบริการอื่นที่
เกี่ยวของ และเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต คา
เชาพื้นที่เว็บไซด์  เปนเงิน  20,000  บาท
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งบลงทุน รวม 177,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
13,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 23,000  บาท

จํานวน 23,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  เปน
เงิน 23,000 บาท เพื่อใชในสํานักงาน (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ไมใชครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6) (งานธุรการ)

2.เกาอี้สํานักงานบุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก ลอหมุนได มีที่เทาแขน 
ปรับสูง-ต่ําได จํานวน  2 ตัว  เปนเงิน 6,000 บาท

จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานบุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก ลอหมุน
ได มีที่เทาแขน ปรับสูง-ต่ําได จํานวน 2 ตัว เปน
เงิน 6,000 บาท เพื่อใหเจาหนาที่นั่งปฏิบัติงาน และมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ
งาน (ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ไมใชครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6) (งาน
ธุรการ,งานการเจาหนาที่)

3.โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  (พรอมกระจก) จํานวน 1 ตัว เปน
เงิน  4,500 บาท

จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  (พรอมกระจก) เปน
เงิน  4,500 บาท  สําหรับใหพนักงานทํางาน จํานวน 1 ตัว ใหมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน (ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) ไมใชครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67 (6) (งานการเจาหนาที่)
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4.ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 
2 ตู เปนเงิน  6,800 บาท

จํานวน 6,800 บาท

-  เพื่อจัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอย
กวา 4 ฟุต จํานวน 2 ตู เปนเงิน  6,800 บาท      เพื่อสําหรับใส
แฟ้มประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําและเอกสาร
ตางๆ (ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ไมใชครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) (งานการ
เจาหนาที่)

5.ตูเหล็กใสเอกสาร 4  ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู เปนเงิน  8,000  บาท จํานวน 8,000 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กใสเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู เปน
เงิน  8,000 บาท เพื่อสําหรับใสเอกสารตางๆ (ตั้งตามราคาทอง
ถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) ไมใชครุภัณฑ์
บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6) (งานการเจาหนาที่)

6.ชุดโต๊ะทํางานเขามุม   จํานวน 5 ชุด  เปนเงิน  42,500  บาท จํานวน 42,500 บาท

-  เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานเขามุม ขนาดไมนอยกวา กวาง 158 x 
ลึก 78 x สูง 74 ซม. พรอมตูลิ้นชัก  ถาดคีย์บอร์ด และชั้น
วาง CPU มีลอเลื่อน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท เปน
เงิน 42,500 บาทเพื่อใหเจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตร 67 (6)

7.โต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว    เปนเงิน  18,400  บาท จํานวน 18,400 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาดไมนอยกวา กวาง 158 x ลึก 78 x 
สูง 74 ซม. พรอมตูลิ้นชัก ถาดคีย์บอร์ดและชั้นวาง CPU มีลอ
เลื่อน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 9,200 บาท เปน
เงิน 18,400 บาท              เพื่อใหเจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตร 67 (6) 
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8.โต๊ะทํางาน   จํานวน  2 ตัว   เปนเงิน  21,000  บาท จํานวน 21,000 บาท

-   เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาดไมนอยกวา กวาง  178 x 
ลึก 78 x สูง 74 ซม. พรอม ตูขางลิ้นชัก และชั้นวาง CPU มีลอ
เลื่อน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,500 บาท เปน
เงิน  21,000 บาท เพื่อใหเจาหนาที่               มีเครื่องมือเครื่อง
ใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 มาตร 67 (6) 

9.โต๊ะคอมพิวเตอร์   จํานวน 1 ตัว   เปนเงิน  9,900  บาท จํานวน 9,900 บาท

-   เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไมนอยกวา กวาง 158 x 
ลึก 78 x สูง 74 ซม. จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 9,900 บาท เพื่อให
เจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตั้งตาม
ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใช
ครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตร 67 (6)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ เปนเงิน 
3,700 บาท

จํานวน 3,700 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 21.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ เปนเงิน 3,700 บาท (รายละเอียด
ตามกระทรวงดิจิทัล ฯ กําหนด ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใหมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ไมใช
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6) (งานธุรการ)
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2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  เปนเงิน  5,000  
บาท

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 5,000 บาท (รายละเอียดตามกระทรวง
ดิจิทัล ฯ กําหนด ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ไมใชครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67 (6) (งานธุรการ,งานทะเบียนฯ) 

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด NetWork แบบที่1 (28 
หนา/นาที ) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,900 บาท

จํานวน 8,900 บาท

-   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่1 ( 28 หนา / นาที) (รายละเอียดตาม
กระทรวงดิจิทัล ฯ กําหนดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  เพื่อใหมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ไมใช
ครุภัณฑ์บริการสาธารณะแกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา67 (6) บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
 2496 (งานธุรการ)

4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ( 18 หนา/นาที ) จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน  2,600  บาท

จํานวน 2,600 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน  1  เครื่อง เปนเงิน 2,600 บาท (ราย
ละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใหมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ
งาน ไมใชครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14  พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6) (งานการ
เจาหนาที่)
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5.เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 17,000  บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามกระทรวงดิจิ
ทัลฯ กําหนด) เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความ
สะดวกและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตร 67 (6) (งานทะเบียนฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของ ศพส. จ.จันทบุรี

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศอ.ปส.จ
.จบ / 127 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563เรื่อง โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัด
จันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให
แกที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี เปน
เงิน 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) เทศบาลเมืองจันทบุรี ลําดับที่ 1 หนา 407  ตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 5 มาตรา 67 (8)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,004,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,572,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,572,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,880,600 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน รวม 12 เดือน จํานวน  6,880,600 บาท 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:27 หนา : 15/162



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 271,200 บาท

-  เพื่อจายใหกับอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง เงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงนิติกร  เงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาลผูไดรับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง จํานวน  271,200  บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายใหกับอํานวยการทองถิ่น  ระดับตน ระดับ
กลาง จํานวน  103,200  บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,233,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  1,233,600  บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 84,000  บาท 

งบดําเนินงาน รวม 2,236,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 463,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินรางวัลคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน และ
บุคคล  ที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ในการ
กระทําผิดเทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับเทศบาล  ซึ่งกําหนดไว  ตาม
ระเบียบ ฯ จํานวน  20,000  บาท  

คาเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
อนุกรรมการ  ฯ ล ฯ จํานวน 1,000  บาท  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
ผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนประเภทนี้ ฯ ล ฯ
  จํานวน  15,000  บาท  

คาเชาบาน จํานวน 372,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อใหแกพนักงานผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ ฯ จํานวน  372,000  บาท                    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ ฯ  จํานวน  55,400  บาท   

ค่าใช้สอย รวม 1,325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  765,000  บาท จํานวน 765,000 บาท

- เพื่อจาย เปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการ
ใดๆ  เชน คาจางสําเนาและเย็บเลมเอกสารแผนพัฒนา ตาม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี จางสําเนา
เอกสารสําหรับการประชุมประชาคม คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล
ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คาจางสําเนา
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี คาจางสําเนา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาลเมือง
จันทบุรี  คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาธรรมเนียม คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาโฆษณา การเผยแพรขาวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี คาผลิตสื่อสิ่ง
พิมพ์ วารสาร สารจันทบูร คาจัดพิมพ์การปฏิบัติงานของ
เทศบาล คาจางจัดทําสปอตโฆษณา คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตาง ๆ คาเชาเครื่องขยายเสียง และการประชาสัมพันธ์
เผยแพรตามโครงการกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล คา
จางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือขายของเทศบาล ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน 765,000  บาท  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองสําหรับการประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่กําหนด หรือคําสั่งของเทศบาลฯ และการ
ประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล คาใช
จายในการแถลงขาวตอสื่อมวลชน ตาง ๆ  ฯ ล ฯ  และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  จํานวน 60,000  บาท  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  200,000  บาท จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาตาง ๆ
  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักใหกับพนักงาน
เทศบาลที่ไปราชการและผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
 จํานวน 200,000 บาท          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย์สินซึ่งเกิดการ
ชํารุดเสียหาย ซอมจอ LED ซอมระบบเสียงไรสายซอม
คอมพิวเตอร์ ซอมเครื่องถายเอกสาร ฯ ล ฯ
 จํานวน  300,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 298,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระดาษ คาหนังสือพิมพ์  แบบพิมพ์
ตางๆ อุปกรณ์สํานักงาน  ฯ ล ฯ  จํานวน  80,000  บาท  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน ฟิวส์  สายไฟ ถานไฟฉาย ฯ ล ฯ
  จํานวน   40,000  บาท 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด  ถวย
ชาม  ชอนสอม น้ํายาลางรถยนต์ ฯ ล ฯ จํานวน  10,000  บาท  

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการจัดทําโครงป้ายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เผยแพรกิจกรรมของเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ไม
อัด สี  ลวด ปูน ทินเนอร์ แปรงทาสี ฯ ล ฯ
 จํานวน  20,000   บาท  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใชกับยานพาหนะที่ใชใน
หนวยงาน เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
 จํานวน 25,000  บาท  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันหลอลื่น ฯ ล ฯ
  จํานวน  3,000  บาท  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอัด  ขยายภาพนิ่งแถบบันทึกภาพและเสียง  ฯ ล
 ฯ  จํานวน  10,000  บาท  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูลหัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จํานวน  110,000  บาท 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชโทรศัพท์ที่ใชติดตอกับหนวยงาน
ตาง ๆ  ในราชการของหนวยงาน  จํานวน  100,000 บาท  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรสาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชอินเตอร์
เน็ต คาเชาพื้นที่ คาบริการในการจัดทําและปรับปรุง Web Site  
และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯ ล ฯ  จํานวน  50,000  บาท 

งบลงทุน รวม 195,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
34,800 บาท

จํานวน 34,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)   ขนาด 18,000  บีทียู (ราคารวมคาติด
ตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 34,800 บาท (ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด) เพื่อใชสําหรับหองปฏิบัติ
งาน (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ) ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67(6)
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2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 
110,800บาท

จํานวน 110,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (ราคารวมคาติด
ตั้ง) จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 110,800 บาท (ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด) เพื่อใชสําหรับหองปฏิบัติ
งาน (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ) ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67(6)

3. เกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก และลอหมุนได มีที่เทาแขน 
ปรับสูง-ต่ําได จํานวน  1  ตัว  เปนเงิน 3,000  บาท

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก และลอหมุนได มีที่
เทาแขน ปรับสูง-ต่ําได จํานวน  1  ตัว  งบประมาณตั้ง
ไว 3,000  บาท  ตั้งตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไมปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใหพนักงานมีเกาอี้นั่งเพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงาน (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ) ตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67(6)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 ชุด  เปนเงิน 17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  ชุด (รายละเอียดตามที่
กระทรวงดิจิทัล ฯ กําหนด) งบประมาณตั้งไว 17,000 บาท ตั้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใหเจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ
งานอยางเพียงพอ (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)  ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67(6)        
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2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  1 เครื่อง เปนเงิน 
2,500 บาท

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1 เครื่อง (รายละเอียดตามที่กระทรวงดิจิทัล ฯ
 กําหนด) งบประมาณตั้งไว 2,500 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใหเจาหนาที่มี
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ (ไมใชครุภัณฑ์
เพื่อบริการสาธารณะ)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67(6)

3. อุปกรณ์สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 5 ตัว 
เปนเงิน 27,000 บาท

จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน  5 ตัว (รายละเอียดตามที่กระทรวงดิจิทัล ฯ กําหนด) งบ
ประมาณตั้งไว 27,000 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใหเจาหนาที่มีเครื่อง
มือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 543 ลําดับที่ 244 ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 มาตรา 67(6)

งานบริหารงานคลัง รวม 25,775,900 บาท
งบบุคลากร รวม 18,138,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,138,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,427,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมปรับปรุง
เงินเดือน รวม 12 เดือน ของสํานักการคลัง   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนใหกับตําแหนง
อํานวยการทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายใหกับตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง
และระดับตน  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 303,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางประจําแกลูกจางประจํา ของสํานักการคลัง    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,599,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 20 ราย และ
พนักงานจางตามภารกิจ 9 ราย 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 376,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป  20 ราย และพนักงานจางภารกิจ  6  ราย 

งบดําเนินงาน รวม 7,500,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 689,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติตาง ๆ ของ
เทศบาลและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับเทศบาลที่กําหนดไว
ตามระเบียบฯ  เปนเงิน  3,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนเงิน  44,000  บาท  ทั้งนี้คาใชจายดัง
กลาวสามารถถั๋วจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณ
ไว
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 370,000 บาท

-เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เปนเงิน 260,000  บาท 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสํารวจป้ายทั่ว
เขตเทศบาลโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการเปนจํานวนเงิน  50,000  บาท  เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว296 ลว. 21 ก.พ
. 2534 เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   เทศบาลเมือง
จันทบุรี  หนา 345  ลําดับที่ 17 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เปนจํานวนเงิน  50,000
  บาท  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว296
 ลว. 21 ก.พ. 2534 เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลและ
เมืองพัทยา  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนา 347  ลําดับที่ 19
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําขอมูล
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนจํานวนเงิน  10,000
  บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3
/ว116   ลงวันที่ 16 มกราคม  2555 เรื่อง  การฝึกอบรม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000
  และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลเมืองจันทบุรี
หนา 347  ลําดับที่ 20 ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวสามารถถั๋วจายได
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว 
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน,เชาซื้อบาน ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักการคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 1,025,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน   700,000  บาท จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาอาคารที่ราชพัสดุเปนประจําทุกเดือน คา
ประกันอัคคีภัย คาประกัน พ.ร.บ. รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์  คาจางเหมาบริการตามความจําเปน ฯลฯ 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรขอมูลขาวสารภาษีทองถิ่น 
จํานวน    5,000  บาท

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร
ขอมูลขาวสารภาษีทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
ถายเอกสาร ฯลฯ เปนจํานวนเงิน  5,000  บาท  เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0820.5/ว3863 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549
 เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เทศบาลเมืองจันทบุรีหนา 348  ลําดับที่  21

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองการประชุมตาง ๆ เชน การ
ประชุมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน  การตอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  200,000  บาท จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ใหกับ
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม   และเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียน
คาบริการจอดรถ  คาผานทางพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 

2. คาใชจายโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสํานักการคลัง  
 จํานวน  50,000  บาท

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
พัฒนาบุคลากรสํานักการคลัง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาพาหนะ  คาที่
พัก  คาพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน อุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 346  ลําดับที่ 18  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 5,752,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 287,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ กาว ดินสอ ยางลบ  น้ําดื่ม  สิ่ง
พิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์  ใบเสร็จตาง ๆ  และจายเปน
คาจัดซื้ออุปกรณ์ตาง ๆ  ตลอดจนน้ําดื่มเพื่อใชบริการประชาชน
ในชวงการชําระภาษีเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ เปนเงิน 282,600  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  วัสดุสํานัก
งานตาง ๆ ฯลฯ เปนจํานวนเงิน  5,000  บาท เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0820.5/ว5179 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551
  เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนา 344  ลําดับที่ 15 ทั้งนี้คาใช
จายดังกลาวสามารถถั๋วจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบ
ประมาณไว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์ไฟฟ้าตางๆ เชน ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้าฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา จานรองที่
จําเปนตองใชภายในสํานักการคลัง และสําหรับใหบริการ
ประชาชนในชวงการชําระภาษีเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ตะปู  แปรงทาสี  ตลับ
เมตร  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน ยางนอก  ยาง
ใน แบตเตอรี่ ตลอดจนอุปกรณ์ ตาง ๆ  ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี ฯลฯ  เพื่อใชในการเดินทางไป
ติดตองานราชการตาง ๆ  เปนเงิน  5,198,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริการเคลื่อนที่
ภาษีสัญจร
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปน
จํานวนเงิน
2,000  บาท เปนไปตามหนังสือที่ มท 0802.5/ว3863 ลงวัน
ที่ 10 มีนาคม 2549
เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมือง
จันทบุรี
หนา 344  ลําดับที่ 16 ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวสามารถถั๋วจายได
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากระดาษโปสเตอร์  ฟิล์ม  ลาง  อัด ขยายรูปสีหรือ
ขาวดํา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ดานภาษีทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี ฯลฯ  เปนจํานวนเงิน  18,000
 บาท เปนไปตามหนังสือที่ มท 0802.5/ว3863 ลงวันที่ 10
  มีนาคม  2549  เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 343  ลําดับที่ 14 ทั้ง
นี้คาใชจายดังกลาวสามารถถั๋วจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
งบประมาณไว  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารองเทา หมวก เสื้อกันฝน  ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และเปนคาวัสดุเพื่อใชปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนารายไดเทศบาล  ตลอดจนอุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,500 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ใชในสํานักงาน ฯลฯ
 จํานวน  33,000  บาท  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 500 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต  คาสื่อ
สารอื่น ๆ และคาใชจายที่เกี่ยวกับการใชบริการ  ฯลฯ ของงาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

งบลงทุน รวม 137,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก  จํานวน  1  ตัว  
จํานวน  6,500   บาท

จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 1
 ตัว  เปนเงิน  6,500 บาท  ของงานการเงินและบัญชี  เพื่อใหมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน ตั้งตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์  ไมใช
ครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ 
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2.เกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูง จํานวน  2  ตัว 
จํานวน  9,000  บาท

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูง มีที่
ทาวแขนบุนวม ลอหมุนได ปรับระดับสูงต่ําได ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม ขนาดไมนอยกวา 60x75x110 ซม. จํานวน  2  ตัว เปน
เงิน  9,000  บาท ของงานการเงิน
และบัญชี และงานทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่อง
มือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้ง
ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใช
ครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

3.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก  จํานวน  1  ตัว  
จํานวน  4,500   บาท

จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 1
 ตัว  เปนเงิน  4,500 บาท  ของงานพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อใหมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ 

4.เกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีที่ทาวแขน และลอหมุนได      
 ปรับสูง-ต่ําได  จํานวน   1  ตัว จํานวน  3,000 บาท

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีที่ทาวแขน และลอ
หมุนได ปรับสูง-ต่ําได  จํานวน 1  ตัว เปนเงิน  3,000  บาท ของ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกและเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งตามราคาทอง
ถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์  
ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  3  ชุด จํานวน  51,000  บาท

จํานวน 51,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนดจํานวน 3 ชุด เปน
เงิน  51,000 บาท ของงานทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใหมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิ
ทัลฯ กําหนด  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 524  ลําดับที่ 188 ตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 (6)

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  ชุด จํานวน 22,000  
บาท

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนดจํานวน 1 ชุด เปน
เงิน  22,000 บาท ของงานการเงินและบัญชี เพื่อใหมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ
งาน ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี แกไขครั้งที่ 4/ 2563 หนา 3  ลําดับที่ 2 ตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 (6)
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3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  4  เครื่อง จํานวน  
10,000  บาท

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด  จํานวน 4
  เครื่อง  เปนเงิน  10,000 บาท ของงานทะเบียนทรัพย์สิน และ
งานการเงินและบัญชี เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี แกไขครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 2 ลําดับที่ 1 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 67 (6)

4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จํานวน  1  เครื่อง  จํานวน  4,300  บาท

จํานวน 4,300 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่
กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด  จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 4,300 บาท ของงานธุรการ เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 525 ลําดับที่ 191 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6 )   
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5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง    จํานวน  2,600  บาท

จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด  จํานวน 1
  เครื่อง เปนเงิน  2,600 บาท ของงานธุรการ เพื่อใหมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ
งาน ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 525  ลําดับที่ 192 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ.2496 มาตรา 67 (6)

6.เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์         จํานวน  1  เครื่อง  จํานวน  7,500  บาท

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด  จํานวน 1  เครื่อง เปน
เงิน 7,500 บาท ของงานการเงินและบัญชี เพื่อใหมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด ไมใชครุภัณฑ์เพื่อ
บริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562มาตรา 67(6)
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7.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1 ชุด จํานวน  17,000  บาท

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน  17,000 บาท ของงานพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อใหมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ
งาน ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลฯกําหนด ไมใช
ครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562มาตรา 67(6)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 3,510,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,922,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,922,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 602,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,188,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานจางทั่วไปซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
งานเทศกิจ จํานวน 11  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 11  อัตรา  ซึ่งไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

งบดําเนินงาน รวม 748,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางทั่วไปในหนวยงานนี้ที่ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการตามคําสั่ง
เทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ในหนวยงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 413,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  100,000 บาท จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาประกัน พ.ร.บ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ
งานเทศกิจ  คาจางบุคคลภายนอกกระทําการใด ๆ และคาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ตามความจําเปน ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  63,000  บาท จํานวน 63,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง เชน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ศึกษาดู
งานหรือเขารับการอบรมตามคําสั่งเทศบาลและมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
 เชน แอร์ คอมพิวเตอร์ กลองวงจรปิด รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ซึ่งเกิดการชํารุดเสียหาย  ตามความจําเปนและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า เชน  ถานวิทยุ  สาย
ไฟฟ้า  สวิทซ์  หลอดไฟ  เทปพันสาย  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ เชน สี แปรง สี
สเปรย์ ทินเนอร์ ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใชในการทาสีตีเสนแผงลอยราน
คา ชองจอดรถจักรยานยนต์  เพื่อจัดระเบียบในเขตเทศบาล 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใชกับ
ยานพาหนะที่ใชในหนวยงานนี้ คือ 
รถจักรยานยนต์จํานวน 2 คัน รถยนต์ จํานวน 2
 คัน  เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศกิจ รองเทาบูธ เสื้อกั๊กสะทอนแสง  และอุปกรณ์ตาง ๆ ตาม
ความจําเปน  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาง ๆ
 เชน  หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ ซึ่งใชกับเครื่อง คอมพิวเตอร์
ตามความจําเปน

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการจัด
ระเบียบ  เชน แผงจราจร กรวยจราจร ยูโรเทป ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชโทรศัพท์ติดตอกับหนวยงานภายใน
จังหวัด  ติดตอราชการของหนวยงาน
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งบลงทุน รวม 840,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 840,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  คัน  เปนเงิน  715,000  บาท จํานวน 715,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคน
ขับ (Cab) จํานวน 1 คัน  เปนเงิน 715,000 บาท ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แกไขครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 125,000 บาท

จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 32 ชอง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 125,000 บาท ราย
ละเอียดตามกระทรวงดิจิทัล ฯ กําหนด ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
แกไขครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 12 ลําดับที่  1 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67 (6)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 14,946,600 บาท
งบบุคลากร รวม 12,312,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,312,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,960,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 17 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,548,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ซึ่งปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนต์,พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา , พนักงานวิทยุ , พนักงานดับเพลิง  จํานวน   45  อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 804,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 44  อัตรา  ซึ่งไดรับตาม
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ 

งบดําเนินงาน รวม 1,223,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร. ตาม
โครงการออกตรวจระงับเหตุอัคคีภัยในชวงฤดูแลง และตาม
โครงการ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ในหนวยงานนี้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซื้อสําหรับพนักงานเทศบาลใน
หนวยงานนี้ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตร  ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ประจําในหนวยงานนี้  ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร  ไดตามระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  60,000  บาท จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตอประกัน  พรบ. ภาค
บังคับ  คาจางจัดทําสําเนาและเขาเลมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย(แผนอุทกภัย  แผนอัคคีภัย   แผนภัยแลง  แผน
บริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต) เปนคาบริการตออายุใบ
อนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์  และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการตั้งไว   100,000  บาท จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชสอยในการเดินไปราชการ 
คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานเทศบาลที่ไป
ราชการ  ศึกษาดูงาน หรือเขารับการอบรมตามคําสั่งเทศบาลและ
มีสิทธิตามระเบียบฯจํานวน 100,000 บาท

2. โครงการเผยแพรความรูและฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน  ตั้งไว  
60,000  บาท

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถังเคมีและอุปกรณ์ตางๆ ที่ใชในการสาธิตและฝึก
ซอมระงับเหตุเพลิงไหมเบื้องตน  แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 – 2565 ) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา  383 ลําดับ
ที่ 5 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (1)(5) 

3. โครงการฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอมอพยพหนีไฟเทศบาลเมือง
จันทบุรี  
ตั้งไว   81,000  บาท

จํานวน 81,000 บาท

- เพื่อเปนจายเปนคาถังเคมีและอุปกรณ์ตางๆที่ใชในการฝึก
อบรม  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561 – 2565 ) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 389  ลําดับ
ที่ 8 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ
.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) มาตรา 50 (1) (5) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง  เชน  รถยนต์ดับเพลิง  เรือดับเพลิง และทรัพย์สิน
อื่น  ซึ่งเกิดการชํารุดเสียหาย  ตามความจําเปน และอื่นๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวของ  

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า  เชน   ถานวิทยุ  สาย
ไฟฟ้า  สวิทซ์  หลอดไฟ  เทปพันสาย  และอื่นๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยว
ของ  

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการกอสราง
ตางๆ  เชน  สวาน  จอบ  สิ่ว  เลื่อย  ไม  เหล็ก  ตลอดจน
อื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใชกับยานพาหนะที่ใชในหนวย
งานนี้ ตามความจําเปน เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  และอื่นๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยวของ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ตางๆ  เชน  ยาใสแผล  สําลี  ผา
ปิดแผล  พลาสเตอร์ยาฆาเชื้อโรค และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจํา
เปน  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ใหกับพนักงาน
เทศบาล,ลูกจางและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ใช
ในการดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปน

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:27 หนา : 39/162



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใชในการดับเพลิง  เชน  สายสง
น้ําดับเพลิง  สายสูบ  ขอตอสงน้ํา  ทอดูด  หัวฉีดดับเพลิง  น้ํายา
เคมีดับเพลิง  ถังบรรจุน้ํายา  รวมทั้งอัดแก๊สตางๆ  และอื่นๆ ฯลฯ
 ตามความจําเปน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา,คาน้ําบาดาล  ในหนวยงานนี้ 
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชโทรศัพท์ติดตอกับหนวยงานภายใน
จังหวัด  เพื่อติดตอราชการของหนวยงาน

งบลงทุน รวม 1,410,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,410,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง เปนเงิน  
110,800บาท

จํานวน 110,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
เปนเงิน 110,800 บาท  เพื่อใชในสํานักงาน ตั้งราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะตามพระราช
บัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1. โครงการปรับปรุงและซอมแซมรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง หมาย
เลขทะเบียน 80 – 8632 จบ (อาชา 12)หมายเลขครุภัณฑ์ 004 – 
43 – 0014  จํานวน  1  คัน  เปนเงิน 1,300,000  บาท

จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อปรับปรุงและซอมแซมรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงหมายเลข
ทะเบียน 80 – 8632 จบ(อาชา 12)  หมายเลขครุภัณฑ์ 004 –
 43 – 0014   จํานวน  1  คัน  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แกไขครั้ง
ที่ 5/2563 หนาที่ 8  ลําดับที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (7)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 18,541,180 บาท

งบบุคลากร รวม 7,230,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,230,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,931,660 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 387,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผูอํานวย
การสํานักการศึกษา
(อํานวยการทองถิ่นระดับสูง)
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของศึกษา
นิเทศก์    
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผอ.สวน
บริหารการศึกษา
(อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของศึกษานิเทศก์    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับหัวหนาสวนราชการระดับ
สํานัก (อํานวยการทองถิ่นระดับสูง) ผอ.สวนบริหารการ
ศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) หัวหนาฝ่ายการเจา
หนาที่ (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) หัวหนาฝ่ายแผนงานและ
โครงการ (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) และ หัวหนาฝ่ายกิจการ
โรงเรียนและนักเรียน (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,600,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 106,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 7,731,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่มิใชพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยว
ชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา  สําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อสําหรับพนักงานเทศบาลใน
สํานักการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 6,032,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการตาง ๆ
 คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บปกหนังสือ 
คาประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
(พ.ร.บ.) และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 230,000 บาท

02. โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 1,020,000 บาท

จํานวน 1,020,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์
พรอมอุปกรณ์สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 1,020,000
 บาท ตามโครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 112 ลําดับ
ที่ 59 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

03. โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 612,000 บาท

จํานวน 612,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์
พรอมอุปกรณ์สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 612,000
 บาท ตามโครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ของ โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 2 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 151 ลําดับ
ที่ 111 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)
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04. โครงการสรรหาวิทยากรมาใหความรูและประสบการณ์ในกลุม
สาระการเรียนรูใหแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี 
1 จํานวน 540,000 บาท

จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาวิทยากรที่มาใหความรูและ
ประสบการณ์แกนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 540,000 บาท ตามโครงการสรรหา
วิทยากรมาใหความรูและประสบการณ์ในกลุมสาระการเรียนรูให
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 79 ลําดับที่ 21 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

05. โครงการสรรหาวิทยากรมาใหความรูและประสบการณ์ในกลุม
สาระการเรียนรูใหแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี 
2 จํานวน 432,000 บาท

จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาวิทยากรที่มาใหความรูและ
ประสบการณ์แกนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 432,000 บาท ตามโครงการสรรหา
วิทยากรมาใหความรูและประสบการณ์ในกลุมสาระการเรียนรูให
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

06. โครงการจางครูชาวตางประเทศของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 599,100 บาท

จํานวน 599,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาครูชาวตางประเทศ ที่มาสอนภาษาตาง
ประเทศใหกับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 599,100 บาท ตามโครงการจางครูชาว
ตางประเทศ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 80 ลําดับที่ 22 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
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07. โครงการจางครูชาวตางประเทศของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 960,000 บาท

จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาครูชาวตางประเทศ ที่มาสอนภาษาตาง
ประเทศใหกับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 960,000 บาท ตามโครงการจางครูชาว
ตางประเทศ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 126 ลําดับที่ 78 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

08. โครงการจางเหมาบริการคนทําความสะอาดของโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จํานวน 324,000 บาท

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาของบุคลากรในการปฏิบัติงานทําความ
สะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 324,000 บาท ตามโครงการจาง
เหมาบริการ  คนทําความสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 127 ลําดับ
ที่ 79 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9)

09. โครงการจางเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จํานวน 180,000 บาท

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาของบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแล
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 180,000 บาท ตามโครงการจาง
เหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 116 ลําดับที่ 63 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:27 หนา : 45/162



10. โครงการจางเหมานักการภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุง จํานวน 108,000 บาท

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาของบุคลากรในการปฏิบัติงานทําความ
สะอาดอาคารและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 108,000 บาท ตามโครงการจางเหมา
นักการภารโรง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 165 ลําดับที่ 127 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรอง การประชุมตาง ๆ การสอบ
แขงขันตําแหนงตาง ๆ ภายในสํานักการศึกษา  โรงเรียนใน
สังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 500,000 บาท จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล หัวหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุง ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว 500,000 บาท 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 517,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 517,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 939,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก – ไขก๊อ
ปปี้ปริ้นท์ .คาพรมปูพื้น ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน สาย
ไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อทดแทนของเกาที่ชํารุดเสียหายตามความจํา
เปน 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 357,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
ตางๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง สายไมล์ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตางๆ เชน เวชภัณฑ์ สําลี ผาพันแผล ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ดิน ปุย พันธุ์
ไม ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ
 เชน สี กระดาษ ผาเขียนป้าย ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล วอลเลย์
บอล ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ เชน เทปบันทึก
ขอมูล แผนกรองแสง แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ แผนซีดี แผนดิสก์เก็ต ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดนตรีตาง ๆ เชน ลิ้นแซ็กโซโฟน ลิ้น
คลาริเน็ท หนังกลอง เบสดรัม หนังกลองสแนร์ ฯลฯ สําหรับใชกับ
เครื่องดนตรีสากลและดนตรีไทย 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาใชบริการโทรศัพท์สําหรับใช
โทรติดตอราชการตามความจําเปน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต คาสื่อ
สารอื่นๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 3,579,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 359,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 15 เครื่อง 
เปนเงิน 273,000 บาท

จํานวน 273,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 15 เครื่อง ๆ
 ละ 18,200 บาท เปนเงิน 273,000 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 มีครุภัณฑ์เพียงพอตอการเรียนการสอนของนักเรียน
และใหบริการชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 484 ลําดับที่ 76 พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 
10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด) เพื่อให
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 484 ลําดับที่ 75 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print) จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน  8,600 บาท

จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300
 บาท เปนเงิน 8,600 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามกระ
ทรวงดิจิทัลฯ กําหนด) เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 483 ลําดับ
ที่ 74 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)
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3. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 68,000 บาท

จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 ชุด ๆ
 ละ 17,000 บาท เปนเงิน 68,000 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตาม
กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด) เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 483 ลําดับ
ที่ 73 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,220,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. คาปรับปรุงถนนหนาฐานพระ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้ง
ไว 353,000 บาท

จํานวน 353,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหนาฐานพระ โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 ตั้งไว 353,000 บาท เพื่อทําการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พรอมรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนหนาฐานพระ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ขนาดความกวางไมนอยกวา 5.00 ม
. ความยาวไมนอยกวา 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 400.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ตาม
แบบแปลนกองชาง เลขที่ กช.24/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 117 ลําดับ
ที่ 64 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562 มาตรา 67 (7)
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2. คาปรับปรุงอาคารเรียนของ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้ง
ไว 2,717,000 บาท

จํานวน 2,717,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนของ โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 ตั้งไว 2,717,000 บาท เพื่อทําการทาสีภายในและภาย
นอกอาคารเรียน (อาคารเรียน 6, 7, 8, 9, 10, 11 และอาคาร
อเนกประสงค์ 2) ใชสีอคริลิคกึ่งเงา มีพื้นที่ไมนอยกวา 22,985.00
 ตร.ม. และทาสีน้ํามัน มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,219.00 ตร.ม. ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล ตามแบบแปลนกองชาง เลขที่ กช
.25/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 118 ลําดับที่ 65 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7)

3. คาซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว 
150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อใหเกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแกบุคลากรและผูมาติดตอราชการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 136
 ลําดับที่ 94 พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 65,066,660 บาท
งบบุคลากร รวม 64,948,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 64,948,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 47,595,560 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาล
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 5,412,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับ
ผูบริหารโรงเรียน และพนักงานครูที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 7,292,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าคลองกุง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 488,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจํา (ภารโรง) 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,536,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 624,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 117,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,700 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา 
ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด – ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
รถ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 64 ลําดับ
ที่ 11 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9)

2. คาใชจายตามโครงการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเขาเรียนในสถานศึกษา ตั้งไว 5,000 บาท

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทน และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนาที่ 60 ลําดับที่ 6 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 14,450,000 บาท
งบบุคลากร รวม 14,450,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,450,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาล 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 1,650,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับ
ผูบริหารโรงเรียน  
และพนักงานครูที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,800,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 64,805,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,716,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,716,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,452,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 41,209,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 27,167,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.คาใชจายตามโครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาความกาวหนาของ
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว 150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ - อุปกรณ์ คาพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก    คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 59 ลําดับที่ 5
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)
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02. คาใชจายตามโครงการอบรมลูกเสือ – เนตรนารี การจราจรทาง
บก ในเขตเทศบาล ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุ - อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาเครื่องแตง
กาย คาดอกไมธูปเทียน คาจางเหมาจัดทําอาหาร เครื่อง
ดื่ม อาหารวางสําหรับผูเขารับการอบรม เจาหนาที่วิทยากร และ
แขกผูมีเกียรติ คาจัดทําประกาศฯ คาตอบแทนวิทยากร คายาน
พาหนะสําหรับทัศนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 252 ลําดับที่ 5
  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)

03. คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของดานการ
ศึกษา ตั้งไว 1,000,000 บาท

จํานวน 1,000,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด–ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
รถ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 61 ลําดับที่ 7 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
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04. คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยและศึกษาดู
งาน ตั้งไว 300,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด-ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
รถ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 67 ลําดับที่ 14 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

05. คาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว 
150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการและเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เชา
สถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชารถ คายาน
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 62 ลําดับที่ 9
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)
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06. คาใชจายตามโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ตั้งไว 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด-ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
รถ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูเกี่ยวของ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 63 ลําดับที่ 10 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

07. คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด-ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชารถ 
คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 65 ลําดับที่ 12 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

08. คาใชจายตามโครงการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตั้งไว 100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดพิมพ์หนังสือ/เอกสาร 
คาวัสดุ – อุปกรณ์ แผนพับ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาอาหารทําการนอกเวลา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 62 ลําดับที่ 8
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)
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09. คาใชจายตามโครงการอานออก เขียนได ตั้งไว 10,000 บาท จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คา
เดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 56 ลําดับที่ 2 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

10. คาใชจายตามโครงการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ (วันวิทยาศาสตร์)  ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยา
ศาสตร์ จัดซื้อของขวัญ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 122 ลําดับที่ 71 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)

11. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 20,000 
บาท

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 86 ลําดับที่ 31 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
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12. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 20,000 
บาท

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 130 ลําดับที่ 86 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

13 คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว 16,800 บาท

จํานวน 16,800 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอินเตอร์
เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1  9,600 บาท และจายคาอินเตอร์
เน็ตระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 7,200 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 88 ลําดับที่ 33
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9
) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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14. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว 16,800 บาท

จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาอินเตอร์
เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2  9,600 บาท และจายคาอินเตอร์
เน็ตระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 7,200 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 132 ลําดับ
ที่ 88 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

15. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ตั้งไว 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 100,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 85 ลําดับที่ 30 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

16. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ตั้งไว 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 100,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 129 ลําดับที่ 83 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:28 หนา : 60/162



17. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ตั้งไว 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 50,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 83 ลําดับที่ 28 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

18. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ตั้งไว 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 50,000 บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 129 ลําดับที่ 84 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

19. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว 
15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้ง
ไว 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 250 ลําดับที่ 2 และตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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20. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว 
15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้ง
ไว 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 251 ลําดับที่ 3 และตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

21. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 90 ลําดับที่ 35 และตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

22. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 128 ลําดับที่ 81 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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23. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการจัดทําศูนย์การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนย์การเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1  50,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 84 ลําดับที่ 29
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9
) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

24. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใชจายในการจัดทําศูนย์การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนย์การเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2  จํานวน50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 85 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
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25. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอง
ถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ตั้งไว 301,000 บาท

จํานวน 301,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนที่มีรายได
ตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท/ปี โดยจายใหระดับประถม
ศึกษา อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี รอยละ 40 ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และจายใหระดับมัธยมศึกษาตอนตน อัตรา
คนละ 3,000 บาท/คน/ปี รอยละ 30 ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้ง
ไว 301,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 102 ลําดับที่ 47 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

26. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอง
ถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ตั้งไว 105,000 บาท

จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนที่มีรายได
ตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท/ปี โดยจายใหระดับประถม
ศึกษา อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี รอยละ 40 ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และจายใหระดับมัธยมศึกษาตอนตน อัตรา
คนละ 3,000 บาท/คน/ปี รอยละ 30 ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้ง
ไว 105,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 144 ลําดับที่ 102 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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27. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัวนักเรียน) ตั้งไว 3,801,900 บาท

จํานวน 3,801,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 ตั้งไว 3,801,900 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 97 ลําดับ
ที่ 42 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

28. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ตั้งไว 1,613,300 บาท

จํานวน 1,613,300 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว 1,613,300 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 141 ลําดับ
ที่ 99 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
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29. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาจัดการเรียนการ
สอน) ตั้งไว 234,000 บาท

จํานวน 234,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวน
เพิ่ม) (Top Up) ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 142 ลําดับ
ที่ 100 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

30. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตั้งไว 1,370,200 บาท

จํานวน 1,370,200 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ใหกับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
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31. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือเรียน) ตั้ง
ไว 1,111,000 บาท

จํานวน 1,111,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหกับนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 ตั้งไว 1,111,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 100 ลําดับ
ที่ 45 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

32. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือเรียน) ตั้ง
ไว 481,000 บาท

จํานวน 481,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหกับนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว 481,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 140 ลําดับ
ที่ 98 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
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33. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน) ตั้งไว 130,000 บาท

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหกับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 162 ลําดับ
ที่ 123 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

34. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว 610,600 บาท

จํานวน 610,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณ์การเรียนใหกับนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้งไว 610,600 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 101 ลําดับที่ 46 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
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35. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว 274,300 บาท

จํานวน 274,300 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณ์การเรียนใหกับนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว 274,300 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 139 ลําดับที่ 97 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

36. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณ์การเรียน) ตั้งไว 130,000 
บาท

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียนใหกับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 162 ลําดับที่ 124 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณ
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37. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว 615,600 บาท

จํานวน 615,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 ตั้งไว 615,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 98 ลําดับที่ 43
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

38. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว 253,800 บาท

จํานวน 253,800 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว 253,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 138 ลําดับที่ 96
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
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39. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน) ตั้งไว 195,000 
บาท

จํานวน 195,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 163 ลําดับที่ 125 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณ

40. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) ตั้งไว 958,600 บาท

จํานวน 958,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับนักเรียน
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้งไว 958,600 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 99 ลําดับที่ 44 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
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41. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน) ตั้งไว 414,300 บาท

จํานวน 414,300 บาท

-  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับนักเรียน
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว 414,300 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 143 ลําดับที่ 101 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

42. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ตั้งไว 
279,500 บาท

จํานวน 279,500 บาท

-  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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43. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 ตั้งไว 4,616,000 บาท

จํานวน 4,616,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ให
แก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 83  ลําดับ
ที่ 27 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

44. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว 2,624,000 บาท

จํานวน 2,624,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ให
แก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 133  ลําดับ
ที่ 89 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
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45. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุง ตั้งไว 3,949,400 บาท

จํานวน 3,949,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ใน
อัตราคนละ 20 บาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหแก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่าคลองกุง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ

46. คาใชจายตามโครงการจัดซื้อชุดนักดนตรีของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว 235,000 บาท

จํานวน 235,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดนักดนตรีของวงโยธวาทิตใหกับนัก
เรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏตามประกาศแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)  

47. คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว 300,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ คาพิธีเปิด–ปิด คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร 
คาเชารถ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในงาน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 11 ลําดับที่ 4 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
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ค่าวัสดุ รวม 14,042,100 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 14,042,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ใหแก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุง โรง
เรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนาที่ 72 ลําดับที่ 18 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 21,880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน ตั้งไว  21,880,000 บาท จํานวน 21,880,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท ใหแก โรงเรียนสฤษดิ
เดช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามโครงการ
จัดซื้ออาหารกลางวัน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 405 ลําดับที่ 1 และตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,822,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,283,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,283,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,279,100 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 184,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินนอกเหนือจากเงินเดือนโดยจายเปนคาตอบแทนรายเดือน
แกนักบริหารงานสาธารณสุขอํานวยการระดับกลางและระดับ
สูง ที่ไดรับตามระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง   จํานวน 180,000 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) ใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ   จํานวน 3,500 บาท
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานเทศบาลที่ไดรับตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ จํานวน 700 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารใหแกนักบริหาร
งานทั่วไปและนักบริหารงานสาธารณสุขอํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน ระดับกลางและระดับสูงซึ่งไดรับตามระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการ
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไปของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตามมติคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล(กท.) ตามคํา
สั่งเทศบาล 
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งบดําเนินงาน รวม 513,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจาง  ซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวัน
หยุดราชการตามคําสั่งเทศบาลและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

คาเชาบาน จํานวน 117,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล ซึ่งเชาซื้อหรือเชา
ที่พักอาศัยระหวางปฏิบัติราชการและมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ  หรือหนังสือสั่งการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานของ
ลูกจางประจํา  ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน    100,000  บาท จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  140,000   บาท จํานวน 140,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ์การ
เกษตร ฯลฯ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นที่
ชํารุดเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ หมึก แฟ้ม ฯลฯ
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50(9) มาตรา 53(1)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เทศบาลเมือง
จันทบุรี  หนา 393 ลําดับที่ 1
- โครงการนานาสาระการเรียนรูตาม พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496
แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50(9) มาตรา 53(1) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565 ) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา393 ลําดับที่ 2 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้าและ
วิทยุ ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด  ผงซัก
ฟอก  เขง  น้ํายาเช็ดทําความสะอาด และวัสดุงานบานงานครัวอื่น
ตามความจําเปน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กอสราง เชน หิน ดิน ทราย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวเนื่องใชกับคอมพิวเตอร์แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  หัวพิมพ์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน  คาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

งบลงทุน รวม 24,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ขาง พรอมกระจก จํานวน  
2 ตัว
เปนเงินจํานวน  13,000  บาท

จํานวน 13,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ขางพรอม
กระจก จํานวน 2 ตัว เปนเงินจํานวน 13,000 บาท เพื่อใชในการ
นั่งปฏิบัติงานของเจาหนาที่  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สํานักงาน  ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์(ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)  
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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2.  จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูง   จํานวน 2
 ตัว 
เปนเงิน 9,000  บาท

จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูงมีที่
ทาวแขนบุนวม ลอหมุนได  ปรับระดับสูงต่ําได ขาเหล็กชุบ
โครเมียมขนาดไมนอยกวา 60x75x110 ซม. จํานวน 2 ตัว เปน
เงิน 9,000 บาท  เพื่อใชในการนั่งปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน  ตั้งตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อ
บริการสาธารณะ)   
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3. จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบตัวซีบุนวมมีพนักพิง มีที่ทาวแขน   
จํานวน 1 ตัว 
เปนเงิน 2,900  บาท

จํานวน 2,900 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบตัวซีบุนวมมีพนักพิง มีที่ทาว
แขน  จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2,900 บาท เพื่อใชในการนั่งปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานัก
งาน ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)  
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  
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งานโรงพยาบาล รวม 451,600 บาท
งบบุคลากร รวม 418,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 418,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,600 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

- เงินเพิ่มสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวน
ตัว (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)เพื่อจายเงินเพิ่มใหสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ  จํานวน 120,000 บาท
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)  ตั้งไว  60,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  (พ
.ต.ส.) ใหกับพนักงานเทศบาล ตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (กท.)  และตามคําสั่งเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และในวัน
หยุดราชการตามคําสั่งเทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน  8,000  บาท จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 18,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ์การ
เกษตร ฯลฯ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นที่
ชํารุดเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องมือเครื่อง
ใชทางการแพทย์ วัคซีนตางๆ ในการใหภูมิคุมกันโรค ซื้อเข็มฉีด
ยากระบอกฉีดยา ชนิดที่ผานการฆาเชื้อโรค วัสดุวิทยา
ศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นที่จําเปน เพื่อจายฟรีใหกับเด็กที่ขอรับ
บริการฉีดยาภูมิคุมกันโรค 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 5,905,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,483,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,483,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,153,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 210,300 บาท

- เงินคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงินนอก
เหนือจากเงินเดือนโดยจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับตามระเบียบกฎหมาย คําสั่ง จํานวน 67,200 บาท
- เงินเพิ่มประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เพื่อจายเงิน
เพิ่มประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)ใหกัพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับตามระเบียบหนังสือสั่งการ จํานวน 109,200บาท
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข(พ.ต.ส.)ใหกับพนักงาน
เทศบาลตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) และ
ตามคําสั่งเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)  ใหกับพนักงานเทศบาล ที่ไดรับตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  จํานวน 3,900 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,036,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไปของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับ  พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กท.) ตามคําสั่ง
เทศบาล 

งบดําเนินงาน รวม 2,101,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุดราชการตามคําสั่งเทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานของลูกจาง
ประจําซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน   9,000    บาท จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  คา
จางเหมาบริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   12,000  บาท จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม คาเดินทางไปราชการของอาสาสมัครสาธารณ
สุข  (อสม.) กรณี
จําเปนตามหนังสือสั่งการที่ มท.0808.2/ว2474  ลงวันที่ 19
 ธันวาคม  2548
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2.  คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรผูประกอบ          
              กิจการและผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จําหนายอาหาร 
พ.ศ.2561  จํานวน  200,000  บาท

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่คาใชจาย
ในพิธี เปิด-ปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์คา
พิมพ์และเขียน ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์   คาใชจายในการติดตอการสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาใชจายอื่น ที่จําเปนในการจัดฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คากระเปาเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  
คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ จํานวน 200,000
 บาท 
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557     
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี เพิ่มเติมครั้งที1่/2562 หนา 5 ลําดับที่ 1

3. คาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดนัด (ถนนคนเดิน)  จํานวน   
100,000  บาท

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์
คาพิมพ์และเขียน  ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์   คาใชจายในการติดตอการสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ฯลฯ  จํานวน  100,000 บาท
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 มาตรา 53(1) มาตรา 54(3)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี  หนา  318 ลําดับที่ 1  
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4.  คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมแกนนําชุมชนดานการ
จัดการ 
สิ่งแวดลอม  จํานวน  100,000  บาท

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์
คาพิมพ์และเขียน ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ คาใชจายในการติดตอการสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปน ในการจัดฝึก
อบรม  เอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ฯลฯจํานวน 100,000 บาท
 - พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
 องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2562 มาตรา 53(1
) มาตรา 54(3)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 235 ลําดับที่ 2
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5.  คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  จํานวน  800,000  บาท

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน   และอุปกรณ์
คาพิมพ์และเขียน ประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ คาใชจายในการติดตอการสื่อสารคาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปน ในการจัดฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คากระเปา เอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาอาหาร    คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ ฯลฯ
 จํานวน 800 ,000 บาท
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 มาตรา 53(1) มาตรา 54(3)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรีหนา 272 ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ์การ
เกษตร ฯลฯ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพย์สินอื่นที่
ชํารุดเสียหาย 

ค่าวัสดุ รวม 766,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้า และ
วิทยุ ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 22,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก เขง  ถังขยะแบบถังน้ํามันเปลา  ถังหมักและอุปกรณ์ใน
การทําปุย และวัสดุงานบานงานครัวอื่นตามความจําเปน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กอสราง เชน หิน ดิน ทราย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  และวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  ยางนอก  ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 600,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง
มือ เครื่องใชทางการแพทย์  วัคซีนตางๆ เวชภัณฑ์ใชสําหรับ
งานอนามัยโรงเรียน น้ํายาเคมี น้ํายากําจัดยุง  สารกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย (ทรายอะเบท) น้ํายาฆาเชื้อโควิด-19 วัสดุอุปกรณ์ในการทํา
น้ําหมักชีวภาพ คาหัวเชื้อจุลินทรีย์  กากน้ําตาล  เข็มฉีดกระบอก
ฉีดยาชนิดที่ผานการฆาเชื้อโรค ขวดแกว หลอด ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อ  น้ํายากําจัดศัตรูพืช   หนากากป้องกันสารเคมี ปุยขี้
วัว และจัดซื้ออาหารสัตว์ เปนอาหาร สุนัข แมว ซึ่งจับมากักขังรอ
การกําจัด จัดซื้อยาฆาหญา ใชกําจัดหญาริมทางเทาในเขต
เทศบาล

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดป้องกันสาร
เคมี  เสื้อกันฝน รองเทาถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องตาม
ความจําเปน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวเนื่องใชกับคอมพิวเตอร์ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน   จํานวน   320,000  บาท จํานวน 320,000 บาท

 - เพื่อจายสนับสนุนงบประมาณใหคณะกรรมการชุมชนยอย
ที่ 1 – 16 จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชน
ละ 20,000 บาท เปนเงิน 320,000 บาท           
- ตามหนังสือดวนที่สุดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 409  ลําดับที่ 2   
-  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (8)  

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,543,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,282,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,282,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,436,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการแวดลอม 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 206,400 บาท

- เงินคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงินนอก
เหนือจากเงินเดือนโดยจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่งจํานวน 67,200 บาท
- เงินเพิ่มประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เพื่อจายเงิน
เพิ่มประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ใหกับพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับตามระเบียบ หนังสือสั่งการ จํานวน  109,200
 บาท
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  ใหกับพนักงาน
เทศบาล ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) และ
ตามคําสั่งเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 567,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานจางตามภารกิจพนักงานจาง
ทั่วไป  ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับ พนักงานจางตาม
ภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) ตามคํา
สั่งเทศบาล 

งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนแพทย์และพยาบาล จากหนวยงาน
อื่น หรือหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมาปฏิบัติงานดานรักษา
พยาบาล 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุดราชการตามคําสั่งเทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ของ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 77,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน   7,500  บาท จํานวน 7,500 บาท

-  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 15,000   บาท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม 
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2. คาใชจายในการดําเนินโครงการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่  
จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เปนคาใชจายเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์  วัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ ในการรักษาพยาบาลใหกับประชาชน ที่ขอรับการรักษา
พยาบาลจากหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่แพทย์ในการรักษาและ
ป้องกันทางทันตกรรม คาเชาเต็นท์ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน  ฯลฯ  จํานวน 30,000  บาท ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 263
 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ์การ
เกษตร ฯลฯ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นที่
ชํารุดเสียหาย 

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้า และ
วิทยุ ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก เขง  น้ํายาเช็ดทําความสะอาด และวัสดุงานบานงานครัวอื่น
ตามความจําเปน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กอสราง เชน  หิน ดิน ทราย ฯลฯ  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  และวัสดุยานพาหนะ และขน
สง  เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นน้ํามัน
ดีเซล เบนซิน  น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันเครื่อง  ใชกับยาน
พาหนะ จัดซื้อแก๊สสําหรับเครื่องนึ่ง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเครื่อง
ใชทางการแพทย์วัคซีนตางๆ ในการใหภูมิคุมกันโรค ซื้อเข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยาชนิดที่ผานการฆาเชื้อโรค  วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์อื่น ที่จําเปน เพื่อจายฟรีใหกับเด็กที่ขอรับบริการ
ฉีดยาภูมิคุมกันโรคงานศูนย์บริการสาธารณสุข 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวเนื่องใชกับคอมพิวเตอร์  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูลหัวพิมพ์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,500 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา   
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน   
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ไปรษณียบัตร ติดตาม
ผูรับบริการดานสาธารณสุข ติดตามผูรับบริการดานวัคซีนการให
ภูมิคุมกันโรค
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งบลงทุน รวม 12,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอนขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต  
พรอมขารองตั้ง 
ชั้นบนเปนกระจกชั้นลางเปนบานทึบ จํานวน  4 ตู  เปนเงิน  12,600
  บาท

จํานวน 12,600 บาท

 -  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอนขนาดไมต่ํากวา 4
 ฟุต พรอมขารองตั้ง ชั้นบนเปนกระจกชั้นลางเปนบาน
ทึบ จํานวน 4 ตูเปนเงิน 12,600 บาท เพื่อใชในการจัดเก็บ
เอกสาร คูมือ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่   เพื่อความเปน
ระเบียบ เรียบรอยของสํานักงาน  ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ)
 -   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
 -   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,738,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,333,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,333,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,127,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน จํานวน 1,127,800 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายใหกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน เดือน
ละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 18,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป             จํานวน 187,200 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 405,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจาง
นอกเวลา คาอาหารทําการ  นอกเวลา สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 10,000 บาท 

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ  จํานวน 84,000 บาท 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 16,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 45,000  บาท จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก ฯลฯ จํานวน 45,000 บาท
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2. คาใชจายตามโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับประชาชน     
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  จํานวน  250,000  บาท

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 250,000
 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช
ตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 319 ลําดับที่ 1 และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6)       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,121,620 บาท

งบบุคลากร รวม 4,891,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,891,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,278,660 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ประจําปี  พรอมทั้งปรับ
ปรุงเงินเดือน(กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 2,089,800   บาท
-  - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานประจําปี พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน (กองชาง) จํานวน 2,188,860 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   เพื่อจายใหกับหัวหนา
สวนราชการประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ( กองชาง
สุขาภิบาล)  จํานวน  67,200 บาท  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผูอํานวย
การกองชาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานเทศบาล (กองชาง ) จํานวน 67,200 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 152,400 บาท

- เพื่อจายใหกับหัวหนาสวนราชการ ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับกลาง  รวม 12 เดือน             
 -เพื่อจายใหกับหัวหนาฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา ประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน  รวม 12 เดือน 
 (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 85,200  บาท
- เพื่อจายเปนเงินใหผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับกลาง (ผูอํานวยการกองชาง) อัตราเดือนละ 5,600
 บาท(กองชาง) จํานวน 67,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,440 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป 
 (กองชาง)จํานวน 280,440 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป
 (กองชาง)จํานวน 45,420 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,208,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 527,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจาง (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 6,000
 บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
และลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการตามคําสั่งเทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กอง
ชาง ) จํานวน 300,000 บาท
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คาเชาบาน จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน,เชาซื้อ สําหรับพนักงานใน(กองชาง
สุขาภิบาล) จํานวน102,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ สําหรับพนักงาน
เทศบาล  (กองชาง ) จํานวน 84,000 บาท                      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานผูมีสิทธิ์
เบิกไดตามระเบียบฯ  (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือเขาปก
หนังสือ จางบุคคลภายนอกทําการใด ๆ และเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พรอมอุปกรณ์ ฯลฯ (กองชาง
สุขา)  จํานวน   50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ คาเชา
เครื่องพิมพ์(Pirnter) คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ จางบุคคลภาย
นอกระทําการใดๆ คาประกัน พ.ร.บ. รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ (กองชาง) 10,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับเปนคา เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คา
พาหนะเดินทางและคาใชจายอื่น ๆ ใหพนักงานและลูกจางเดิน
ทางไปราชการ   หรือเขารับการฝึกอบรม  ตามคําสั่งเทศบาล
(กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 50,000   บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียน บริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
(กองชาง)จํานวน 100,000บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ตางๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตาม
สภาพ  การใชงาน เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง  และจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  ( กองชาง
สุขาภิบาล )จํานวน  5,000   บาท
 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ตางๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน และจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  
(กองชาง) จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:28 หนา : 99/162



ค่าวัสดุ รวม 924,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 625,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 25,000   บาท 
- เพื่อจายเปนคาซื้อกระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ถายเอกสาร
ตนฉบับ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์  ธงตราสัญลักษณ์ ธง
ชาติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี และ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ 
(กองชาง)จํานวน 600,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฯลฯ (กองชาง
สุขาภิบาล) จํานวน 2,000  บาท 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 83,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดแกถังขยะไม
กวาด เขง ฯลฯ ซึ่งเปน อุปกรณ์จําเปนในการใชงานเกี่ยวกับการ
ทําความสะอาด  (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 3,000  บาท  
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดแก ไม
กวาด แปรง เขง น้ํายาลางหองน้ํา ถุงดํา ฯลฯ (กอง
ชาง)จํานวน 80,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งใชกับยาน
พาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน  ฯลฯ
(กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 2,000  บาท  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

  - เพื่อจายเปนจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งใชกับเครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ  เครื่องสูบเครื่องตัดหญา เครื่องพนสาร
เคมี ฯลฯ(กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 1,000   บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาแมลงวัน ฯลฯ
 (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 1,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ตางๆ เชน แอลกอฮอล์ ยาฆาเชื้อ
โรค พลาสเตอร์ ผาปิดแผล ฯลฯ (กองชาง) จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร์ พูกัน สี แผนป้าย โฟม ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ ถุง
มือ ถุงเทา รองเทา หมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 115,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน เทปบันทึก
ขอมูล แผนกรองแสง แผนหรือจานบันทึกขอมูลหัวหรือ แถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ  ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความจํา
เปน 
(กองชางสุขาภิบาล)  จํานวน 15,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรม หัวเข็มหมึกเครื่องพิมพ์ แผนกรองแสง ฯลฯ 
(กองชาง) จํานวน 100,000 บาท
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะที่
กําหนด เชน มิเตอร์น้ําชุดตราสัญลักษณ์ วปร.  ส.ท. เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีและของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 532,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน โรงเก็บพัสดุทุงดอนแดง
และสวนสาธารณะ  (กองชาง)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 32,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ สําหรับใชโทรติดตอราชการตามความ
จําเปน (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน   12,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ที่ใชในสํานักงานและโรงเก็บ
พัสดุทุงดอนแดงสําหรับใชโทรติดตอราชการตามความจําเปน  
(กองชาง) จํานวน 20,000 บาท
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งบลงทุน รวม 22,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต
จํานวน 2 ตู เปนเงิน 6,800 บาท

จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต 
ความกวางไมนอยกวา 120 ซม. ความลึกไมนอยกวา 38
 ซม. ความสูงไมนอยกวา85 ซม. จํานวน 2 ตู เปนเงิน 6,800
 บาท เพื่อใหเจาหนาที่ไดใชในการจัดเก็บเอกสารราชการ ตั้งตาม
ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ไมใช
ครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)
-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ
. 2560

2.จัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางานขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ขางพรอมกระจก 
จํานวน 1 ตัว   เปนเงิน  6,500  บาท

จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ขางพรอมกระจก    จํานวน 1ตัว เปน
เงิน 6,500 บาท  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีเครื่องมือใชใน
การปฏิบัติงาน อยางเพียงพอตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไม
ปรากฏราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่(ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ)ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6)(กองชางสุขาภิบาล)
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3.จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงมีที่ทาวแขนขาเหล็กลอหมุนได 
จํานวน 3 ตัว   เปนเงิน  9,000  บาท

จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงมีที่ทาวแขน ขา
เหล็ก ลอหมุนไดจํานวน 3 ตัว เปนเงิน  9,000  บาท  เพื่อใหเจา
หนาที่ผูปฏิบัติงานมีเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตั้ง
ตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฎราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ไมใชครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะ)   ตามพระราชบัญญัติ เทศ
บาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) (กองชาง
สุขาภิบาล)

งานไฟฟ้าถนน รวม 29,768,660 บาท
งบบุคลากร รวม 12,803,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,803,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,227,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานประจําปี พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนใหผูดํารงตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับตน 
(หัวหนาฝ่าย) จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 1,500 บาท 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,555,500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ใหแกลูกจางประจําและเงิน
ปรับปรุงคาจางประจํา  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,348,300 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 636,360 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 7,959,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานเทศบาล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 19,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และ
ลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ 
จางบุคคลภายนอกระทําการใดๆ คาประกัน พ.ร.บ. รถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ตางๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน และจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 3,000,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าตางๆ และ
วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าประดับตกแตงเนื่องในงานรัฐพิธีตางๆ  

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:20:28 หนา : 105/162



วัสดุกอสราง จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม ตะปู ฯลฯ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม และ
อื่น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 4,300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงาน โรงเก็บพัสดุทุงดอนแดง สวน
สาธารณะ“ทุงพลงใต” บอบําบัดน้ําเสีย น้ําพุบริเวณสวน
สาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช บริเวณสนามกีฬาสาม
เหลี่ยม หนาโรงพยาบาลประปกเกลาจันทบุรี และไฟฟ้า
สาธารณะ (สี่แยก)  บริเวณตลาดน้ําพุเทศบาล ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 9,005,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 810,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

1.จัดซื้อเตาตมสีเทอร์โมพลาสติก แบบไดเร็กฮีท ระบบใชเฟือง 
พรอมอุปกรณ์เครื่องยนต์ จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 460,000 บาท

จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเตาตมสีเทอร์โมพลาสติก แบบไดเร็กฮีท ระบบใช
เฟือง พรอมอุปกรณ์เครื่องยนต์ จํานวน 1 เครื่อง  เปน
เงิน 460,000 บาทเพื่อใชในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ใน
การใหบริการประชาชนตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฎใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562
 หนา 21  ลําดับที่ 3
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)
-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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2.จัดซื้อรถตีเสนสีเทอร์โมพลาสติกแบบใชไฮโดรลิก (กวนอัตโนมัติ) 
พรอมอุปกรณ์ปากไถสี กลองโรยลูกแกว ขนาด 10 ซม. จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 350,000 บาท

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถตีเสนสีเทอร์โมพลาสติกแบบใชไฮโดรลิก (กวน
อัตโนมัติ) พรอมอุปกรณ์ปากไถสี กลองโรยลูกแกว ขนาด 10
 ซม. จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 350,000 บาท เพื่อใชในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชน ตั้งตาม
ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฎในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนา 22
 ลําดับที่ 4
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)
-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,195,700 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และหองน้ํา
สาธารณะ ตั้งไว 2,970,000 บาท

จํานวน 2,970,000 บาท

- เพื่อสําหรับเปนคาทําการปรับปรุงซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกีย
รติ ร.9 และหองน้ําสาธารณะ ทําการเปลี่ยนแปลงกระเบื้องมุง
หลังคา, เปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน, ทาสีผนังอาคาร ภาย
นอก-ภายใน, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ระบบประปา-สุขาภิบาล งาน
ทางเดิน ค.ส.ล. รอบอาคาร, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯลฯ เปน
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดความกวาง 26.00 เมตร ความ
ยาว 32.00 เมตร และปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ ทําการทาสี
อาคารภายนอก-ภายใน, ทําการทาสีอาคารภายนอก-ภายใน, ทาสี
ฝ้าเพดาน เปลี่ยนผนังกั้นหองน้ําสําเร็จรูป, เปลี่ยนหลอดไฟและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบแปลนกองชาง กช.33/2562 เทศบาล
เมืองจันทบุรี  ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 7-8 ลําดับที่ 1 ตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 67 (7)

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
มหาราช ระยะที่ 4  ตั้งไว 3,954,000 บาท

จํานวน 3,954,000 บาท

- เพื่อสําหรับเปนคาทําการปรับปรุงผิวจราจร ปูผิวพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จุดเริ่มตนสะพานกิจจานนท์ จุดสิ้นสุดแยกศูนย์
อัญมณีความหนา 0.05 เมตร ความกวางเฉลี่ย 13.90-14.15
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ความยาวประมาณ 650.00 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 9,204 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจรและเครื่อง
หมายบนพื้นทาง ตามแบบแปลนกองชาง กช.31/2561 เทศบาล
เมืองจันทบุรี  ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี ที่แกไข ครั้งที่ 5/2563 หนา 9 ลําดับที่ 1 ตามพ
รบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (7)
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3. โครงการปรับปรุงถนนแผนดินทอง 4  จํานวน 1,271,700 บาท จํานวน 1,271,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบโครงการปรับปรุงถนนแผนดินทอง 4 โดย
ทําการปรับปรุงผิวจราจรถนนแผนดินทอง 4 และกอสรางทางเทา
พรอมระบบไฟฟ้าแสงสวาง โดยทําการปูผิวจราจรแบบพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย 10.90 เมตร ความยาวรวม 413.00
 เมตร ความหนา 0.05 เมตร    และปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณหนาโรงฆาสัตว์ ความกวางเฉลี่ย 14.75
 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร คิดเปนพื้นที่
รวมไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร และกอสรางทางเทา ค.ส.ล
. ความกวาง 3.20-3.30 เมตร ความยาว 773.00 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,512.00 เมตร และปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสวางจํานวน 34 ชุด ตามแบบแปลนกองชาง กช
.15/2562 เทศบาลเมืองจันทบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แกไขครั้งที่ 1/2563
 หนาที่ 2-3 ลําดับที่ 1 ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (7)

งานสวนสาธารณะ รวม 18,847,150 บาท
งบบุคลากร รวม 4,740,350 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,740,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานประจําปี พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 263,050 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ใหแกลูกจางประจําและเงิน
ปรับปรุงคาจางประจํา  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,993,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 348,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 8,951,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 46,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานเทศบาล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และ
ลูกจางประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 7,576,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ คา
เชาเครื่องพิมพ์(Printer) คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ จางบุคคล
ภายนอกกระทําการใดๆ คาประกัน พ.ร.บ. รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 

2.โครงการจางเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวน
สาธารณะสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระ
ยืน)  จํานวน  912,000   บาท

จํานวน 912,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัย ใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรีหนา 397 ลําดับที่ 3 ตาม พร
บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53(1
) และมาตรา 50(1)
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3.โครงการจางเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะและสวนหยอม
ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจํานวน  6,354,000  บาท

จํานวน 6,354,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจางเหมาเพื่อดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
และสวนหยอมภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและทําความ
สะอาดหองสวมสาธารณะภายในสวนสาธารณะสมเด็จ  พระเจา
ตากสินมหาราชและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 244
 ลําดับที่ 8 ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562  มาตรา 53(1) มาตรา 50 (3) และมาตรา 54(10)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ตางๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน และจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,300,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร เชน ยากําจัดวัชพืช ยาฆา
แมลง ปุย ฮอร์โมนพืช เมล็ดพันธุ์ไมดอกไมประดับ กระถาง วัสดุ
เพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ที่ปลูก ประดับ ตกแตง บริเวณ
สวนสาธารณะ สวนหยอม เกาะกลางถนน ภายในเทศบาลเมือง
จันทบุรี  
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งบลงทุน รวม 5,155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,155,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน ตั้งไว 1,980,000 บาท

จํานวน 1,980,000 บาท

     - เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเททาย จํานวน 1
 คัน จํานวนเงิน 1,980,000 บาท ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในการบริการ
ประชาชน  ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เทศบาล
เมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หนา 51 ลําดับที่ 33
 ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา67 (6) (7)

2. รถยนต์บรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชา ซอม
ไฟฟ้ายกสูงไดไมนอยกวา 12 เมตร ตั้งไว 2,500,000 บาท

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเททาย ติดตั้งเครน
ไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟ้ายกสูงไดไมนอยกวา 12
 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ มีกําลังแรงมาสูงสุดไม
นอยกวา 150 แรงมา กระบะชนิดเปิดไดทั้ง 3 ดาน จํานวน 1
 คัน จํานวนเงิน 2,500,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ในการบริการประชาชน ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แกไขครั้งที่ 5/2563
 หนา 13 ลําดับที่ 1 ตาม
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา67 (6) (7)
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 10 เครื่อง ตั้งไว  95,000 
บาท

จํานวน 95,000 บาท

     - เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
จํานวน 10 เครื่อง จํานวน 95,000 บาท ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในการบริการ
ประชาชน ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติมครั้งที่  3/2563 หนา 52 ลําดับที่ 34
 ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 มาตรา67 (6) (7)

2.เครื่องตัดแตงกิ่งไม ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง ตั้งไว  48,000 
บาท

จํานวน 48,000 บาท

     - เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม ขนาด 18 นิ้ว
ขนาดกระบอกสูบไมนอยกวา 27.2 ซีซี กําลังเครื่องยนต์ไมนอย
กวา 0.75 kw ความยาวใบมีด 18 นิ้ว ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาดไม
นอยกวา 230 ซีซี ความเร็วรอบไมนอยกวา 3,400 (1/min) 
จํานวน 6 เครื่อง จํานวน 48,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่อง
จากไมปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในการบริการประชาชน  ในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 52 ลําดับที่ 35 ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา67 (6) (7)
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3.เครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จํานวน 4 เครื่อง ตั้ง
ไว 40,000 บาท

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน
2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 31.8 ซีซี ความจุถังเชื้อ
เพลิงขนาดไมนอยกวา 250 ซีซี ความจุน้ํามันหลอลื่นโซ ไมนอย
กวา 150 ซีซีขนาดโซ 3/8 นิ้ว PMMC3 บาร์ 11.5 นิ้ว จํานวน 4
 เครื่อง จํานวน 40,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไม
ปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ในการบริการประชาชน ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนา 53 ลําดับที่ 36 ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา67 (6) (7)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.ซอมแซมรถบรรทุกน้ําทะเบียน 80-8334 จันทบุรี  ตั้งไว   
492,000  บาท

จํานวน 492,000 บาท

      - เพื่อสําหรับเปนคาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน 80-
8334 จันทบุรี จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 492,000 บาท เพื่อใชใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชน ใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 10  ลําดับที่ 1 ตาม พรบ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) (7)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 56,475,600 บาท
งบบุคลากร รวม 13,185,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,185,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 702,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้ง เงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 702,200 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,400 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)ใหกับพนักงานเทศบาล ที่ไดรับตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ จํานวน 3,400 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,719,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
จาง  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  1,719,500
 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 15,200 บาท

- เงินตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ของคาจางหรือตําแหนง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกลูกจาง
ประจํา ซึ่งไดรับตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือคํา
สั่ง  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 15,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 9,820,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานจางตามภารกิจพนักงานจาง
ทั่วไป(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  จํานวน 9,582,900
  บาท
   -เพื่อสําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจพนักงานจางทั่วไป  (กองชาง
สุขาภิบาล)จํานวน    237,800 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 924,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับ  พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไปของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) ตามคําสั่ง
เทศบาล จํานวน  888,000  บาท    
   -เพื่อสําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  ตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ  หรือคําสั่ง (กองชางสุขาภิบาล)เปน
เงิน36,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 43,227,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   และในวัน
หยุดราชการตามคําสั่งเทศบาล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 500,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานของลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จํานวน  20,000  บาท

ค่าใช้สอย รวม 41,534,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000  บาท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการ
ใดๆ  คาจางจัดทําป้าย คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร์  คาเชาเครื่อง
พิมพ์
(printer)  คาเบี้ยประกันฯลฯ  สํานักการสาธารณสุขและสงแวด
ลอม จํานวน 3,000  บาท
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2.โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย(ระยะเวลา
ตอเนื่อง 10 ปี ตั้งไว  26,000,000   บาท

จํานวน 26,000,000 บาท

- โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย   ตาม
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในเขต เทศบาลเมืองจันทบุรี  ตามสัญญา (เลข
ที่ 1/2555 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ระยะ
เวลา 10 ปี )จํานวน   26,000,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 248 ลําดับที่ 10 ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ
. 2496 แกไข  ถึงฉบับที่ 14พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50 (3) รักษาความสะดวกของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.โครงการจางเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด(เก็บขนขยะมูล
ฝอย)เทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 8,617,000 บาท

จํานวน 8,617,000 บาท

- เพื่อดําเนินการจางเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณถนน
ทางเทาและที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี   
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496แกไขถึงฉบับที่14 พ.ศ. 2562
  มาตรา 53(1)  มาตรา 50(3)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนา 12  ลําดับที่ 1  สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  8,617,000  บาท

4. โครงการจางเหมาบริการเพื่อทําความสะอาด ถนนทางเทา
 ที่หรือทางสาธารณประโยชน์  จํานวน  5,964,000  บาท

จํานวน 5,964,000 บาท

- เพื่อดําเนินการจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการทําความสะอาด
ถนนทางเทา ที่หรือทางสาธารณประโยชน์  ในเขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี   
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
  มาตรา 53(1)  มาตรา 50(3)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนา 13 ลําดับที่ 2
 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 5,964,000  บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองการประชุมตางๆ เชน รับรอง
คณะกรรมการ และ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตางๆ ตาม
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 20,000
 บาท (กองชางสุขาภิบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 10,000 บาท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน  10,000  บาท
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2. คาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ไมทิ้งขยะริมแมน้ําจันทบุรี
     จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่คาใช
จายในพิธีเปิด – ปิด คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย ของขวัญ เงิน
รางวัล ของรางวัล โลรางวัล คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คา
พิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565 )เทศบาลเมือง
จันทบุรีหนา 239 ลําดับที่ 3

3.  คาใชจายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day จํานวน 
200,000 บาท

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่คาใช
จายใน พิธีเปิด – ปิด คาของขวัญ  คาวัสดุอุปกรณ์คาป้าย  
เงินรางวัล ของรางวัล โลรางวัล คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์   คาพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คา
พิมพ์เอกสารและ  สิ่งตีพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ  
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรีเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562  หนา 10 ลําดับที่ 1 
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4. คาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิด – ปิด   คาวัสดุ  อุปกรณ์ คาป้าย  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ 
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557    
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 238 ลําดับที่ 2  

5.  คาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  จํานวน 
20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่คาใช
จายในพิธีเปิด – ปิด    คาวัสดุ     อุปกรณ์  คาป้าย  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์   คาอาหาร   คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอื่น ที่จําเปนในการดําเนิน
งาน ฯลฯ   
-  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ
.2557              
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 240 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง  ครุภัณฑ์
เกษตร ฯลฯ จายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นที่
ชํารุดเสียหาย
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 1,118,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้าและ
วิทยุ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก เขง ปุ้งกี๋  ถังขยะแบบถังน้ํามันเปลาถังขยะแบบสี่เหลี่ยมมีฝา
ปิด - เปิด และวัสดุงานบานงานครัวอื่นตามความจําเปน ฯลฯ
 และจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษา
ความสะอาด  จํานวนเงินรวม  830,000  บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม 
-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562
  มาตรา 53(1)  มาตรา 50(3)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 237 ลําดับที่ 1            

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กอสราง เชน  หิน ดิน ทราย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  และวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใชกับ
ยานพาหนะ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องมือเครื่อง
ใชทางการแพทย์  วัคซีนตางๆ ในการใหภูมิคุมกันโรค ซื้อเข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยาชนิดที่ผานการฆาเชื้อโรค วัสดุวิทยา
ศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นที่จําเปน 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อน้ํายากําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกันสารเคมี และจัด
ซื้ออาหารสัตว์ เปนอาหารสุนัข แมวซึ่งจับมากักขังรอการ
กําจัด จัดซื้อยาฆาหญา ใชฉีดกําจัดหญาริมทางเทาในเขตเทศบาล

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  เสื้อกันฝน รองเทา ถุง
มือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ตามความจําเปน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวเนื่องใชกับคอมพิวเตอร์ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 55,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา 
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งบลงทุน รวม 63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอนขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต 
พรอมขารองตั้ง ชั้นบนเปนกระจกชั้นลางเปนบานทึบ จํานวน 2 ตู 
เปนเงิน 6,300 บาท

จํานวน 6,300 บาท

-  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตอนขนาดไมต่ํากวา 4
 ฟุต พรอมขารองตั้ง ชั้นบนเปนกระจกชั้นลางเปนบาน
ทึบ จํานวน 2 ตูเปนเงิน 6,300 บาท เพื่อใชในการจัดเก็บ
เอกสาร คูมือ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  เพื่อความเปน
ระเบียบ เรียบรอยของสํานักงาน  ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจาก
ไม ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์(ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ)  
 -  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
 -  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  

2. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู เปนเงิน 10,000 
บาท

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 3ลิ้นชัก จํานวน 3 ตูเปน
เงิน 10,000 บาท   เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร คูมือในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานัก
งาน  ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
(ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)  
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  
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3. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู  เปนเงิน 3,300 
บาท

จํานวน 3,300 บาท

-  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตูเปน
เงิน 3,300 บาท   เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร คูมือในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานัก
งาน  ตั้งตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
(ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ)   
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  

4. จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  มีพนักพิง ขาเหล็กและลอหมุนไดมีที่ทาว
แขน ปรับระดับสูง – ต่ําได  จํานวน  2 ตัว เปนเงิน  6,000  บาท

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  มีพนักพิง ขาเหล็กและลอหมุนไดมีที่
ทาวแขน ปรับระดับสูง – ต่ําได  จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 6,000
  บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน ตั้งตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ)  
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่อง  เปนเงิน 
38,000 บาท

จํานวน 38,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่องเปน
เงิน 38,000 บาท เพื่อใหพนักงานมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
-  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่14พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)  
-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนา 20  ลําดับที่ 2 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 719,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 719,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจาง   จํานวน 22,000 บาท   

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตอประกัน พรบ.ภาคบังคับ  คา
เย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  จางบุคคลภายนอกทํา การใด ๆ และ
เชาเครื่องคอมพิวเตอร์ พรอมอุปกรณ์ ฯลฯ และจางเหมา
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ําฯลฯ จํานวน 25,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองการประชุมตางๆ คาใชจาย
อื่นๆซึ่งจําเปนตองจาย ที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานบําบัดน้ํา
เสีย  จํานวน    5,000    บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ตาง ๆ ซึ่งอาจมีการชํารุด
เสียหายตามสภาพการใชงาน เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง และจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ
 จํานวน 600,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฯลฯ 
จํานวน5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งใชกับยาน
พาหนะและขนสง เชน
แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน  ฯลฯ
                                          จํานวน5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งใชกับเครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ  เครื่องสูบเครื่องตัดหญา เครื่องพนสาร
เคมี ฯลฯ เปนเงิน 5,000 บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาแมลงวันฯลฯจํานวน 20,000บาท 
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปุย สําหรับนํามาใสตนไมภายในสถาน
บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี และจัดซื้อใบมีดตัด
หญา จํานวน                   5,000   บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในโรงบําบัดน้ําเสีย จํานวน 25,000
  บาท 
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ สําหรับใชโทรติดตอราชการตามความ
จําเปนจํานวน    2,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,933,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,560,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,560,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,066,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายใหกับอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง เปนเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 5,600 บาท รวม 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายใหกับอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง เดือน
ละ 5,600 บาท รวม 12   เดือน                                        
                                                     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป                                          

งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจาง
นอกเวลา คาอาหารทําการ  นอกเวลา สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป                                                        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาล 
ค่าใช้สอย รวม 64,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน  45,000  บาท จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการตาง ๆ
 คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ.) และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
  จํานวน 45,000 บาท                                                   
                                                                              
                            

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน 1,000  บาท จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ จํานวน 1,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ          เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดตาม
ปกติ  จํานวน 18,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 129,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคา กระดาษถายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา
ยาง ฯลฯ 
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ปลั๊ก
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาแปรงถูพื้น  ไมกวาด  ไมถูพื้น  แกวน้ํา จาน
รอง  กระติกน้ํา  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม ฯลฯ
                                                                              
        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ สําหรับการติดตอราชการ กับหนวย
งานตางๆ

งบลงทุน รวม 136,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,700 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.  จัดชื้อรถจักรยานยนต์  ขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี  จํานวน 2 คัน 
  เปนเงิน 109,400 บาท

จํานวน 109,400 บาท

- จัดชื้อรถจักรยานยนต์  ขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี  จํานวน 2
 คัน  งบประมาณตั้งไว   
109,400 บาท  ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กําหนด  เพื่อใหพนักงานมีเครื่องมือเพียงพอสําหรับปฏิบัติ
งาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)    
เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หนา 30  ลําดับ
ที่ 25 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14
 พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (6)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อตูลําโพง 15 นิ้ว พรอมสายลําโพง 30 เมตร จํานวน 2 ใบ    
                  เปนเงิน 27,300  บาท

จํานวน 27,300 บาท

- จัดซื้อตูลําโพง 15 นิ้ว พรอมสายลําโพง 30 เมตร จํานวน 2
 ใบ งบประมาณตั้งไว 27,300 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่อง
จากไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เพื่อใหเจาหนาที่มี
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2562  หนา 30  ลําดับที่ 26 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
   มาตรา 67 (6)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,852,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,183,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,183,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,615,820 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน  จํานวน 1,615,820 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายใหกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน เดือน
ละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 525,560 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป             จํานวน  525,560 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,669,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจาง
นอกเวลา คาอาหารทําการ  นอกเวลา สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน 10,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ จํานวน 60,000 บาท 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,554,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของหนวยงานที่รับ
ผิดชอบ คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะผูบริหารเทศบาลพบ
คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ ซึ่งจายเปน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปน
ตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผูเขารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวม
ประชุม จํานวน  30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  45,000   บาท จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก ฯลฯ จํานวน 45,000 บาท
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2. คาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ของ     ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  จํานวน 60,000  บาท

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ เนื่องในกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 60,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนา 281  ลําดับที่ 3  และตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1
) และมาตรา 50 (7)                                          

3. คาใชจายตามโครงการรณรงค์ป้องกันบรรเทาปัญหายาเสพติด
และ โรคเอดส์ในชุมชน   จํานวน  30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาดอกไมธูปเทียน คาจางเหมา
ทําอาหาร เครื่องดื่มอาหารวาง สําหรับผูเขารับการอบรม เจา
หนาที่และแขกผูมีเกียรติที่รับเชิญรวมกิจกรรม คาตอบ
แทน  วิทยากร ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนา 279
  ลําดับที่ 1 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50(6
)                                                                  

4. คาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ  จํานวน 
150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง สําหรับผูสูง
อายุ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ  แขกผูมีเกียรติที่รับเชิญรวม
กิจกรรม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ จํานวน 150,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนาที่ 280 ลําดับที่ 2 และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (7) 
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5. คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  จํานวน 5,000 
บาท

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ กระดาษ วัสดุสํานักงาน ในการจัดฝึก
อบรมทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 5,000 บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี  หนา 402 ลําดับที่ 3  และตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  มาตรา 53 (1
) และมาตรา 50 (9)   

6. คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง
ชุมชน 
จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาอาหารวาง สําหรับ
ประชาชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
และแขกผูมีเกียรติที่รับเชิญรวมกิจกรรม ฯลฯ จํานวน 50,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนาที่ 282 ลําดับที่ 4  และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขถึงฉบับ ที่ 14 พ.ศ. 2562
  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (7)        

7. คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการ    ชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี 
จํานวน  1,100,000  บาท

จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุ – อุปกรณ์ คาเชาสถานที่ คาดอกไมธูป
เทียน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ จํานวน  1,100,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี  หนา 401  ลําดับที่ 1 ตามพระราช
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6)     
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8. คาใชจายโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง   และวันแมแหงชาติ  จํานวน 80,000 บาท

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพระบรมฉายาลักษณ์  คาวัสดุ-อุปกรณ์  ในการ
ประดับตกแตงประทีปโคมไฟ  ซุมเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให
หนวยงานของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ไดเขารวมเฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
แมแหงชาติ และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ  จํานวน  80,000  บาท  ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 283 ลําดับ
ที่ 5 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ
.ศ. 2562  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (8)         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ
เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ  จํานวน 4,000 บาท    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 3,321,600 บาท

งบบุคลากร รวม 3,083,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,083,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,348,200 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผอ.สวน
สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (อํานวยการทองถิ่นระดับ
กลาง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผอ.สวนสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) หัวหนา
ฝ่ายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน) และ หัวหนาฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (อํานวยการทอง
ถิ่นระดับตน)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 651,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับครูสอนเด็กดอยโอกาส วุฒิ
ปริญญาตรี 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อสําหรับพนักงานเทศบาลใน
สํานักการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการตาง ๆ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล หัวหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุง  ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
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2. คาใชจายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
(เจาหนาที่ อปท.) ตั้งไว  3,000  บาท

จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนาเจาหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ใหมีความรู เรื่องการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสังกัด
สถานศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 290 ลําดับ
ที่ 10 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

3. คาใชจายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
(ครูแกนนํา)  
ตั้งไว 6,000 บาท

จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูแกนนํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 291 ลําดับ
ที่ 11 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

4.  คาใชจายตามโครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  ตั้งไว  
16,000 บาท

จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูสอนเด็กดอยโอกาส จัดหาวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 166 ลําดับที่ 1 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
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5. คาใชจายตามโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา ตั้งไว 80,000 บาท

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนาที่ 287 ลําดับที่ 5 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นแหง ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค ตั้งไว 750,000 
บาท

จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คาชุดกีฬาสําหรับผูฝึกสอน
และนักกีฬาทุกประเภท คาใชจายในการเก็บตัวเขาคายนัก
กีฬา คาใชจายพิธีเปิด-ปิดในการคัดเลือกนักกีฬาภายใน
สังกัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 295 ลําดับ
ที่ 16 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (14)

2. คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นแหง ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  ตั้งไว 
500,000 บาท

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาชุดกีฬาสําหรับผูฝึกสอนและ
นักกีฬาทุกประเภท 
คาใชจายในการเก็บตัวเขาคายนักกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนาที่ 296 ลําดับที่ 17 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
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3. คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าคลองกุง       ตั้งไว  30,000  บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเหรียญรางวัล คาของขวัญ คาของรางวัล คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 298 ลําดับที่ 21 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)

4. คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองจันทบุรี 
ตั้งไว 100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ ปรากฏ
ตามประกาศแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 2 ลําดับ
ที่ 1 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (9) 

5. คาใชจายตามโครงการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา (แขงขันกีฬาภายในโรงเรียน) ตั้งไว 100,000 
บาท

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 297 ลําดับที่ 20 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 424,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 424,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายตามโครงการวันแม โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ตั้ง
ไว 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง คาตกแตงสถานที่ คาของรางวัลการแสดง
ของนักเรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 299 ลําดับ
ที่ 22 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

2. คาใชจายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วันแม) ตั้งไว 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเนื่อง
ในโอกาสวันแมแหงชาติของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 299 ลําดับที่ 23 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

3. คาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์  ตั้งไว  
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตกแตงรถขบวนแห คาของรางวัลการประกวด
รถแห คาของรางวัลการแขงขันตะกรอลอดบวง คาของรางวัลการ
แขงขันสะบาลอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 292 ลําดับ
ที่ 12 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (11)
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4. คาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา ตั้งไว  
150,000  บาท

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายพิธีทางศาสนาที่จําเปน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาล
เมืองจันทบุรี หนาที่ 294 ลําดับที่ 14 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

5. คาใชจายตามโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน
วิสาขบูชา) ตั้งไว 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาเชาเต็นท์ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 288 ลําดับที่ 6 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

6. คาใชจายตามโครงการปฎิบัติธรรมบวชเนกขัมจาริณีและเนกขัม
บารมี เนื่องในสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาถวาย
เปนพุทธบูชา  ตั้งไว 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาเชาเต็นท์ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 300 ลําดับ
ที่ 24 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (11) 

7. คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งไว 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาเชาเต็นท์ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 302 ลําดับ
ที่ 25 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (11) 
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8. คาใชจายตามโครงการสวดมนต์ขามปีเพื่อความเปนสิริมงคลเนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม ตั้งไว 24,000 บาท

จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ์ คาเชาเต็นท์ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 309 ลําดับที่ 29
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (11) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 2,779,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,830,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,830,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 475,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พรอมทั้งปรับ
ปรุงเงินเดือน 
รวม 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,211,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดงานสงเสริมการทองเที่ยว

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว ซึ่งไดรับตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือคําสั่ง
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งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจางใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ตามคํา
สั่งของเทศบาล ฯ  เปนเงิน 25,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูล
แหลงทองเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เปนจํานวน
เงิน 10,000 บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) และ
มาตรา 50 (9) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 323 ลําดับที่ 2  เปนเงิน 10,000
 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรถไฟ (โบกี้พวง
ลาก) บริการนักทองเที่ยว ในเขตเทศบาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปน
จํานวนเงิน 10,000 บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) และ
มาตรา 50 (9) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 323 ลําดับที่ 3  เปนเงิน  10,000
 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวโดยรถราง บริการนักทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เปนจํานวนเงิน 90,000 บาท เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ
. 2562  มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (9) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 25 ลําดับที่ 1 เปนเงิน 90,000 บาททั้งนี้คาใช
จายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบ
ประมาณไว
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คาประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ
.) ฯลฯ 

2. โครงการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 
จํานวน 90,000 บาท

จํานวน 90,000 บาท

-   เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยว ตาม
โครงการประชาสัมพันธ์การ
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เปนเงิน 90,000 บาท เปน
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14  พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (9)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 324  ลําดับที่ 4 

3. โครงการประสานความรวมมือเผยแพรกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
เทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดทําเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์หรือเผยแพรทาง
เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยว การจัดงานเทศกาล
ตางๆ ฯลฯ ตามโครงการประสานความรวมมือเผยแพรกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี เปน
เงิน 15,000 บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50 (9) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 325  ลําดับที่ 6 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว เปนเงิน 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทาง คาเชาที่พัก และคา
พาหนะเดินทาง คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตามคําสั่งเทศบาล
หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
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2. โครงการจัดนิทรรศการทองเที่ยวประจําปี เปนเงิน  20,000  บาท จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการทอง
เที่ยวประจําปี (รวมกับจังหวัดจันทบุรี เพื่อเผยแพรของดีเมือง
จันท์และผลไม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท  เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ
. 2562  มาตรา 53 (1) และ มาตรา 50 (9)  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 324  ลําดับที่ 5 

3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์นอย เปนเงิน  52,000  บาท จํานวน 52,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมมัคคุเทศก์
นอย โดยมีคาใชจาย ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14  พ.ศ
. 2562  มาตรา 53 (1) และ มาตรา 50 (9)  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เพิ่ม
เติม ครั้งที่1/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 133,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เชน โต๊ะ  เกาอี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ หรือทรัพย์สิน ที่อยูในความรับผิด
ชอบของหนวยงานนี้ เปนตน

ค่าวัสดุ รวม 134,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ถานเครี่
องคํานวณ สวิทซ์ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ และอื่นๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเปน
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน แปรง
ทาสี สี ตะปู ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวของตามความจํา
เปน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาใชบริการน้ําประปาสํานักงานเทศบาล ที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนี้ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาใชบริการโทรศัพท์ที่ใชติดตอราชการที่อยู
ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานนี้
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งบลงทุน รวม 349,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 349,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว เปน
เงิน 9,000 บาท

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุนวมหุมหนังสีดํา มีพนักพิงสูง มีที่
ทาวแขนบุนวม ลอหมุนไดปรับระดับสูงต่ําได ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม ขนาดไมนอยกวา 60x75x110 ซม. จํานวน 2 ตัว เปน
เงิน 9,000 บาท เพื่อใหมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อํานวยความ
สะดวกและเพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน ตั้งตามราคาทองถิ่น  เนื่อง
จากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมใชครุภัณฑ์เพื่อบริการ
สาธารณะ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  มาตรา 67(6)  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1. โครงการปรับปรุงและซอมแซมรถราง เทศบาลเมืองจันทบุรี 3 
รหัสครุภัณฑ์ 034-56-0005 จํานวน 1 คัน  ตั้งไว  340,000  บาท

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อทําการปรับปรุงและซอมแซมรถรางเทศบาลเมือง
จันทบุรี จํานวน 1 คัน ดังนี้
ซอมแซมโครงสรางภายใน ภายนอก โดยการปะผุและชุด
หลังคา  ซอมแซมระบบ
ชวงลาง  ซอมแซมชุดที่นั่ง  พรอมรองพื้นสีกันสนิม ติดตั้งระบบไฟ
ดานขางและทาย 
ทําลวดลายสติ๊กเกอร์หรือสีตามรูปแบบที่กําหนด ซอมเปลี่ยนลอ
กระทะและยางใหม
คาแรงซอมและติดตั้ง ฯลฯ  เปนเงิน 340,000  บาท เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ
. 2562  มาตรา 67(6)  เปนบริการสาธารณะ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
แกไข ครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 6-7 ลําดับที่  2  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 12,446,040 บาท

งบบุคลากร รวม 6,761,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,761,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,115,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจําปี  พรอมปรับปรุง
เงินเดือน (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน   1,357,500 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานประจําปี พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน (กองชาง) จํานวน 758,000 บาท
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

  -เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน   เพื่อจายใหกับผูมีใบประกอบ
วิชาชีพ  (กองชางสุขาภิบาล) เปนเงิน  42,000  บาท   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,172,040 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปน เงิน เดือนหรือเงินที่จายใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจพนักงานจางทั่วไป   (กองชาง
สุขาภิบาล) จํานวน  3,683,600  บาท 
 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป 
 (กองชาง) จํานวน 488,440 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 431,500 บาท

-เพื่อสําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  ตามระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือสั่งการ   หรือคําสั่ง  (กองชาง
สุขาภิบาล)จํานวน 359,500  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป
(กองชาง) จํานวน 72,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,805,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 23,200 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจาง (กองชาง
สุขาภิบาล) จํานวน   23,200   บาท 

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน,เชาซื้อ สําหรับพนักงานในกองชาง
สุขาภิบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ (กองชาง
สุขาภิบาล)จํานวน   156,000  บาท 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 49,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
 (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน   20,000  บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และ
ลูกจางประจํา  (กองชาง ) จํานวน 29,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตอประกัน พรบ. ภาคบังคับ  คา
เย็บหนังสือเขาปกหนังสือ จางบุคคลภายนอกทําการใด ๆ คาจาง
จัดทําป้าย คาจางเหมาอื่นๆ  และเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ พรอม
อุปกรณ์ ฯลฯ  (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 20,000  บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับเปนคา  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คา
พาหนะเดินทางและคาใชจายอื่น ๆ ใหพนักงานและลูกจางเดิน
ทางไปราชการ  หรือเขารับการฝึกอบรม   ตามคําสั่งเทศบาล
(กองชางสุขาภิบาล)จํานวน  80,000  บาท  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 640,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ตาง ๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตามสภาพ
การใชงาน เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง และจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ(กองชาง
สุขาภิบาล)จํานวน 500,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ตางๆ ซึ่งอาจมีการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน และจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 
 (กองชาง) จํานวน 140,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,836,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฯลฯ 
(กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 3,000 บาท 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดแกถังขยะไม
กวาด เขง ฯลฯ ซึ่งเปนอุปกรณ์จําเปนในการใชงานเกี่ยวกับการ
ทําความสะอาด (กองชางสุขาภิบาล) จํานวน 5,000  บาท 
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วัสดุกอสราง จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดินลูกรัง สําหรับฝังกลบมูลฝอย และวัสดุกอ
สรางอื่น ๆ เชน ปูน หินทราย เหล็ก ฯลฯ (กองชาง
สุขาภิบาล) จํานวน  1,000,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 760,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งใชกับยาน
พาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน  ฯลฯ
 (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 60,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาซื้ออะไหลและอุปกรณ์ตางๆ เชน น้ํา
กลั่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน ฯลฯ (กองชาง) จํานวน 700,000
 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งใชกับเครื่อง
จักรกล ยานพาหนะ  เครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญา เครื่องพนสาร
เคมี ฯลฯ (กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 5,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด 
น้ํามันเบนซิน ฯลฯ ที่ใชกับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่อง
สูบ เครื่องตัดหญา (กองชาง) จํานวน 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาแมลงวัน ฯลฯ
(กองชางสุขาภิบาล)จํานวน 3,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน รองเทา ถุง
มือ หมวก ฯลฯ  ใหกับพนักงานจาง
(กองชางสุขาภิบาล) จํานวน     20,000 บาท 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  ที่ไมเขาลักษณะที่กําหนด เชน
มิเตอร์น้ํา –ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน    สวะหัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด –ปิดแก๊สฯลฯ (กองชางสุขาภิบาล) เปน
เงิน 10,000 บาท 

งบลงทุน รวม 2,880,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,880,000 บาท
อาคารตาง ๆ

1.โครงการกอสรางอาคารซอมบํารุง เก็บวัสดุและจอดเครื่องจักรกล 
ณ.สถานที่บําบัด  น้ําเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งไว 2,400,000 
บาท

จํานวน 2,400,000 บาท

-เพื่อสําหรับกอสรางอาคารซอมบํารุง เก็บวัสดุและจอดเครื่องจักร
กล  ขนาดกวาง 30 เมตร ลึก 15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยรวมไม
นอยกวา 450 ตารางเมตรตามแบบแปลนกองชางสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่ กชส 2/2563ณ สถานที่บําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองจันทบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(2561-2565) แกไขครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1ลําดับที่ 1  ตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
.2562  มาตรา 67(7)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.โครงการปรับปรุงประตูกันน้ําไหลยอนกลับ ( Flab Gate) ตั้งไว 
480,000 บาท

จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อสําหรับปรับปรุงประตูกันน้ําไหลยอนกลับ( Flab Gate)โดย
การติดตั้งประตูกันน้ําไหลยอนกลับ ( Flab Gate) ขนาดเสนผา
ศูนย์กลาง 1.20 เมตร จํานวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ5
 ธันวา มหาราช ตามแบบแปลนและรายการของ(กองชาง
สุขาภิบาล) ที่ กชส 3/2563ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-
2565)ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 2 ตาม พ.ร.บ
. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
  มาตรา 67(7)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 7,183,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,857,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,857,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,230,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไปของสํานักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับ  พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) ตามคํา
สั่งเทศบาล 

งบดําเนินงาน รวม 5,326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวัน
หยุดราชการตามคําสั่ง  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานของลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 3,630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  25,000  บาท จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการใดๆ คา
สํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ  คาจางจัดทํา
ป้าย  คาเชาเครื่อง คอมพิวเตอร์  คาเชาเครื่องพิมพ์ (printer) คา
เบี้ยประกัน คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561

2. โครงการจางเหมาบริการคนงานประจําโรงฆาสัตว์ จํานวน 
3,000,000 บาท

จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อดําเนินการจางเหมาเอกชนใหบริการคนงานประจําโรงฆา
สัตว์ ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว์ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
  มาตรา 67 (2)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เทศบาลเมือง
จันทบุรีที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หนา 11 ลําดับที่ 1 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  5,000   
บาท

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะคาบริการจอดรถ คาผานทางพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ใหกับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เดินทางไปราชการหรือ
เขารับการฝึกอบรม

2.  คาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  จํานวน  200,000  
บาท

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธี เปิด-ปิด คาวัสดุอุปกรณ์ ป้าย คาจัดซื้อวัคซีน คา
อาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ  จํานวน 200 ,000
 บาท                        
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1745ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
  มาตรา 67 (2)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนา 311ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา   หรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขน
สง  ครุภัณฑ์เกษตร ฯลฯ จายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สินอื่นที่ชํารุดเสียหาย 

ค่าวัสดุ รวม 1,108,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์สําหรับไฟฟ้าและ
วิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก เขง ปุงกี๋  ถังขยะแบบถังน้ํามันเปลา และวัสดุงานบานงาน
ครัวอื่นตาม ความจําเปน ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กอสราง เชน  หิน ดิน ทราย ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  และวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  ยางนอก  ยางใน หัวเทียน ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นน้ํามัน
ดีเซล เบนซิน  น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ ใชกับยาน
พาหนะ จัดซื้อแก๊สสําหรับเครื่องนึ่งทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใชทางการแพทย์และใชกับการฆาสัตว์
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 135,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเครื่อง
ใชทางการแพทย์   วัคซีนตางๆ ในการใหภูมิคุมกันโรค ซื้อเข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยาชนิดที่ผานการฆาเชื้อโรค วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์อื่นที่จําเปน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อน้ํายากําจัดศัตรูพืช หนากากป้องกันสารเคมี และจัดซื้อ
อาหารสัตว์ เปนอาหารสุนัข แมว ซึ่งจับมากักขังรอการกําจัด จัด
ซื้อยาฆาหญา ใชฉีดกําจัดหญาริมทางเทาในเขตเทศบาล  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน รองเทา ถุง
มือ ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องตามความจําเปน  

วัสดุอื่น จํานวน 190,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อใบเลื่อยใชในการผาซากสุกรและวัสดุอื่นฯ ฯลฯ ตาม
ความจําเปน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 502,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา  
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 55,000,630 บาท

งบกลาง รวม 55,000,630 บาท
งบกลาง รวม 55,000,630 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 5,540,000 บาท

-  เพื่อจายชําระหนี้เงินกูกอสรางโรงฆาสัตว์ ใหแก บมจ.ธนาคาร
กรุงไทยสํานักงานธุรกิจจันทบุรี  เปนเงินตน จํานวน  5,540,000
   บาท  ตามสัญญากูเงิน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  แยก
เปน
ตนเงิน            5,540,000     บาท   
ดอกเบี้ย           324,000      บาท 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 324,000 บาท

-  เพื่อจายชําระหนี้เงินกูกอสรางโรงฆาสัตว์ ใหแก บมจ.ธนาคาร
กรุงไทยสํานักงานธุรกิจจันทบุรี  เปนดอกเบี้ย จํานวน   324,000
  บาท  ตามสัญญากูเงิน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  แยก
เปน
ตนเงิน            5,540,000     บาท   
ดอกเบี้ย           324,000      บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,770,000 บาท

-  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน  2,500,000
  บาท  ตั้งจายตามพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณ ใน
อัตรา             รอยละ 5 ของคาจางเฉพาะในสวนของนาย
จาง เพื่อนําสงกองทุนประกันสังคม  
-  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จํานวน  270,000
  บาท  ตั้งจายตามพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533โดยคํานวณใน
อัตรา             รอยละ 5 ของพนักงานจาง ที่ไดรับจัดสรรงบ
ประมาณ เพื่อนําสงกองทุนประกันสังคม
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 120,000 บาท

-  ประเภทเงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 120,000 บาท ตั้ง
จาย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 โดย
จายเงินสมทบกองทุนทดแทน เปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คา จาง โดยประมาณ ทั้งปี เพื่อนําสงกองทุนทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 29,509,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุตามอัตราแบบขั้นบันได ตอคน
ตอเดือน จํานวน 3,800 ราย จํานวน 29,509,200 บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2562 ลําดับที่ 1 และตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขถึงฉบับที่ 14  พ.ศ
. 2562 มาตรา 50 (7)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,358,400 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคนพิการ จํานวน 454 ราย ๆ
 ละ 800 บาท ตอคนตอเดือนจํานวน 4,358,400 บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)เทศบาลเมือง
จันทบุรี หนาที่ 315 ลําดับที่ 3 และตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2596 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือผูป่วยเอดส์
จํานวน 27 รายๆ ละ 500 บาท ตอคนตอเดือน เปน
เงิน 162,000 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565)เทศบาลเมืองจันทบุรี หนาที่ 315 ลําดับที่ 2 และ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ
. 2562 มาตรา 50 (7)

สํารองจาย จํานวน 216,715 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม ตาม
นัย ขอ 19แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 โดยให
คํานวณ ตั้งจายไดตามความเหมาะสมของงบประมาณรายรับ 
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รายจายตามขอผูกพัน

1.คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลจํานวน 466,630บาท จํานวน 466,630 บาท

 - เพื่อเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล  โดยคํานวณตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 3889  ลงวันที่  29
  พฤศจิกายน  2538  ใหเทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณ
รายจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล แหงประเทศไทยเปนรายปี
ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมา
แลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ) แตทั้งนี้ไมเกินหาแสนบาท  ดังนี้
คํานวณ รายรับจริงปี    2562 =     481,643,811.09  บาท
(รายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินราย
รับ)
หัก   -  เงินอุดหนุนทั่วไป      =    194,151,317.00  บาท
       - เงินจายขาดเงินสะสม  =       8,079,147.10   บาท
       - เงินกู                     =        -           บาท
รายรับที่ตองนํามาคํานวณสงเปนคาบํารุง ส.ท.ท
. = 279,413,346.99 x .00167  =  466,620.29  บาท แตไม
เกิน500,000 บาท จึงตั้งจายไวเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย  เปนเงิน  466,630  บาท (การคํานวณคาบํารุงรอย
ละเศษหนึ่งสวนหก  คือเงิน 100  บาท ตองนําสงคาบํารุง 1/6
  บาท  = 1/6 x 1/100 = 0.00167  บาท  ดังนั้น  อัตรารอยละ
เศษหนึ่งสวนหก  =  0.00167  บาท)

2.คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 300,000 บาท จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรงการ เชน การทาสีตีเสน
จราจร สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร    กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ ฯลฯ เปนเงิน 300,000 บาท ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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3.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตั้ง
ไว 518,220  บาท

จํานวน 518,220 บาท

 - รายจายตามขอผูกพันเพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว 518,220  บาท

เงินชวยพิเศษ จํานวน 107,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา     พนักงานจาง ซึ่งเสียชีวิตระหวางปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามระเบียบฯ  เปนเงิน  107,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 5,289,245 บาท

-   เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 5,289,245 บาท  โดยคํานวณตั้งจาย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2542 ซึ่งตองตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของรายได
ประจําปีตามงบประมาณทั่วไปไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงิน
กู เงินที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนุน  ดังนี้
รายไดประจําปี 2564 งบ ฯ ทั่วไป  =     465,215,220     บาท  

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป    =     194,953,000     บาท            
 เงินอุทิศ     =        5,800,000     บาท         
คงเหลือ ยอดที่ตั้งจายได           =     264,462,220     บาท  
ตั้งจายอัตรารอยละ2                  =    264,462,220x2/100
    จึงตองตั้งจายไว           =     5,289,244.40    บาท    
        ขอตั้งจายไว จํานวน          =      5,289,245       บาท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานเทศบาลผูรับ
บํานาญที่มิใชตําแหนงครู โดยคํานวณจายตามจํานวนจริงที่
จาย   ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0314/0703 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2536และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 500 บาท

- เพื่อสมทบจายเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครูเทศบาล (ที่ไดรับ
การจัดสรรมาไมครบจํานวน ) เปนเงิน 500 บาท
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 2,718,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จพนักงานเทศบาลบําเหน็จลูกจาง
ประจํารายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน และบําเหน็จลูกจาง
ประจําที่เกษียณอายุราชการ จํานวน  2,718,720  บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูรับ
บํานาญ   จํานวน 100,000 บาท
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