
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 324,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,718,720

เงินชวยพิเศษ 107,000

รายจายตามข้อผูกพัน

1.คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลจํานวน 
466,630บาท

466,630

2.คาใช้จายในการ
จัดการจราจร จํานวน 
300,000 บาท

300,000

3.เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 
518,220  บาท

518,220

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000

คาชําระหนี้เงินต้น 5,540,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,770,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,509,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 324,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,718,720

เงินชวยพิเศษ 107,000

รายจายตามข้อผูกพัน

1.คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลจํานวน 
466,630บาท

466,630

2.คาใช้จายในการ
จัดการจราจร จํานวน 
300,000 บาท

300,000

3.เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 
518,220  บาท

518,220

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000

คาชําระหนี้เงินต้น 5,540,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

2,770,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,509,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

5,289,245

สํารองจาย 216,715

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงาน
ครู

500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,358,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

2,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 4,172,040 1,862,400 849,560 18,442,940 187,200 2,064,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

15,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

5,289,245

สํารองจาย 216,715

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงาน
ครู

500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,358,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

2,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

351,000 351,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,563,640 3,563,640

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

567,000 567,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

351,000 351,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,589,120 6,736,000 7,079,800 48,307,060

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

15,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 42,000 30,000 67,200 137,800 780,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 431,500 168,000 60,000 1,953,780 228,000

เงินเดือนพนักงาน 1,230,600 2,115,500 2,824,100 2,682,140 11,343,860 1,127,800 11,107,300

เงินวิทยฐานะ

คาจ้างลูกจ้างประจํา 267,300 3,538,050

เงินประจําตําแหนง 30,000 85,200 188,400 18,000 288,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 49,800 70,000 103,600 16,200 54,800

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000

คาเชาบ้าน 156,000 60,000 60,000 292,800 84,000 117,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

26,000 23,200 138,000 20,000 828,000 10,000 86,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ จํานวน 
230,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 387,600 892,800 2,338,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

994,320 936,000 688,500 5,496,100

เงินเดือนพนักงาน 63,527,220 6,563,400 30,518,100 133,040,020

เงินวิทยฐานะ 9,092,600 9,092,600

คาจ้างลูกจ้างประจํา 488,700 609,100 4,903,150

เงินประจําตําแหนง 7,266,000 850,800 8,726,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 122,700 115,000 438,900 1,031,000

คาเบี้ยประชุม 6,000 6,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 100,000 107,000 262,000

คาเชาบ้าน 210,000 48,000 784,200 1,812,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 275,000 442,000 1,878,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ จํานวน 
230,000 บาท

230,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
1,020,000 บาท

03. โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
612,000 บาท

04. โครงการสรรหา
วิทยากรมาให้ความรู้
และประสบการณ์ใน
กลุมสาระการเรียนรู้ให้
แกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
540,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
1,020,000 บาท

1,020,000 1,020,000

03. โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
612,000 บาท

612,000 612,000

04. โครงการสรรหา
วิทยากรมาให้ความรู้
และประสบการณ์ใน
กลุมสาระการเรียนรู้ให้
แกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
540,000 บาท

540,000 540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05. โครงการสรรหา
วิทยากรมาให้ความรู้
และประสบการณ์ใน
กลุมสาระการเรียนรู้ให้
แกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
432,000 บาท

06. โครงการจ้างครูชาว
ตางประเทศของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
599,100 บาท

07. โครงการจ้างครูชาว
ตางประเทศของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
960,000 บาท

08. โครงการจ้าง
เหมาบริการคนทําความ
สะอาดของโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 
จํานวน 324,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05. โครงการสรรหา
วิทยากรมาให้ความรู้
และประสบการณ์ใน
กลุมสาระการเรียนรู้ให้
แกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
432,000 บาท

432,000 432,000

06. โครงการจ้างครูชาว
ตางประเทศของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 จํานวน 
599,100 บาท

599,100 599,100

07. โครงการจ้างครูชาว
ตางประเทศของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 จํานวน 
960,000 บาท

960,000 960,000

08. โครงการจ้าง
เหมาบริการคนทําความ
สะอาดของโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 
จํานวน 324,000 บาท

324,000 324,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 10/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09. โครงการจ้าง
เหมาบริการพนักงาน
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
จํานวน 180,000 บาท

1.  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ   จํานวน    
100,000  บาท

100,000

1.  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน   
9,000    บาท

9,000

1. ประเภทรายจายเพื่อ
ให้มาซึ่งบริการ

200,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

60,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ   จํานวน   
7,500  บาท

7,500

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน   
700,000  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09. โครงการจ้าง
เหมาบริการพนักงาน
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
จํานวน 180,000 บาท

180,000 180,000

1.  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ   จํานวน    
100,000  บาท

100,000

1.  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน   
9,000    บาท

9,000

1. ประเภทรายจายเพื่อ
ให้มาซึ่งบริการ

200,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

60,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ   จํานวน   
7,500  บาท

7,500

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน   
700,000  บาท

700,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน  
25,000  บาท

25,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ตั้งไว้  
100,000 บาท

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ตั้งไว้  
60,000  บาท

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ จํานวน  
45,000  บาท

45,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ จํานวน 
3,000  บาท

3,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 
บาท

5,000

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

20,000 55,000

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการจํานวน 
200,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จํานวน  
25,000  บาท

25,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ตั้งไว้  
100,000 บาท

100,000 100,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ตั้งไว้  
60,000  บาท

60,000 60,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ จํานวน  
45,000  บาท

45,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ จํานวน 
3,000  บาท

3,000

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 
บาท

5,000

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

75,000

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการจํานวน 
200,000 บาท

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10. โครงการจ้างเหมา
นักการภารโรงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุ้ง จํานวน 
108,000 บาท

2. โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงาน
ประจําโรงฆาสัตว์ 
จํานวน 3,000,000 
บาท

3,000,000

2. โครงการประชา
สัมพันธ์การทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี 
จํานวน 90,000 บาท

90,000

2. โครงการประชา
สัมพันธ์เผยแพรข้อมูล
ขาวสารภาษีท้องถิ่น 
จํานวน    5,000  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10. โครงการจ้างเหมา
นักการภารโรงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
คลองกุ้ง จํานวน 
108,000 บาท

108,000 108,000

2. โครงการจ้าง
เหมาบริการคนงาน
ประจําโรงฆาสัตว์ 
จํานวน 3,000,000 
บาท

3,000,000

2. โครงการประชา
สัมพันธ์การทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี 
จํานวน 90,000 บาท

90,000

2. โครงการประชา
สัมพันธ์เผยแพรข้อมูล
ขาวสารภาษีท้องถิ่น 
จํานวน    5,000  บาท

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการจ้าง
เหมาบริการยามดูแล
รักษาความปลอดภัยใน
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
และสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 (พระ
ยืน)  จํานวน  912,000  
 บาท

912,000

2.โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอย(ระยะเวลา
ตอเนื่อง 10 ปี ตั้งไว้  
26,000,000   บาท

26,000,000

3. โครงการประสาน
ความรวมมือเผยแพร
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
จํานวน 15,000 บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการจ้าง
เหมาบริการยามดูแล
รักษาความปลอดภัยใน
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
และสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 (พระ
ยืน)  จํานวน  912,000  
 บาท

912,000

2.โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอย(ระยะเวลา
ตอเนื่อง 10 ปี ตั้งไว้  
26,000,000   บาท

26,000,000

3. โครงการประสาน
ความรวมมือเผยแพร
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
จํานวน 15,000 บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการจ้างเหมา
ดูแลบํารุงรักษาสวน
สาธารณะและสวน
หยอมภายในเขต
เทศบาลเมืองจันทบุรี
จํานวน  6,354,000  
บาท

6,354,000

3.โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อรักษา
ความสะอาด(เก็บขน
ขยะมูลฝอย)เทศบาล
เมืองจันทบุรี จํานวน 
8,617,000 บาท

8,617,000

4. โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อทํา
ความสะอาด ถนนทาง
เท้า
 ที่หรือทางสาธารณ
ประโยชน์  จํานวน  
5,964,000  บาท

5,964,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ตั้งไว้  765,000 
 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการจ้างเหมา
ดูแลบํารุงรักษาสวน
สาธารณะและสวน
หยอมภายในเขต
เทศบาลเมืองจันทบุรี
จํานวน  6,354,000  
บาท

6,354,000

3.โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อรักษา
ความสะอาด(เก็บขน
ขยะมูลฝอย)เทศบาล
เมืองจันทบุรี จํานวน 
8,617,000 บาท

8,617,000

4. โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อทํา
ความสะอาด ถนนทาง
เท้า
 ที่หรือทางสาธารณ
ประโยชน์  จํานวน  
5,964,000  บาท

5,964,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ตั้งไว้  765,000 
 บาท

765,000 765,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตั้งไว้ 20,000 
บาท

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายตาม
โครงการประชุมชี้แจง
การพัฒนาความก้าว
หน้าของพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
ตั้งไว้ 150,000 บาท

01.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการตั้งไว้   
490,000  บาท

02. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมลูกเสือ – 
เนตรนารี การจราจร
ทางบก ในเขตเทศบาล 
ตั้งไว้ 50,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตั้งไว้ 20,000 
บาท

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 170,000 235,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายตาม
โครงการประชุมชี้แจง
การพัฒนาความก้าว
หน้าของพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
ตั้งไว้ 150,000 บาท

150,000 150,000

01.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการตั้งไว้   
490,000  บาท

490,000 490,000

02. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมลูกเสือ – 
เนตรนารี การจราจร
ทางบก ในเขตเทศบาล 
ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.คาใช้จายโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง เป็น
เงิน 600,000 บาท

03. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องด้านการ
ศึกษา ตั้งไว้ 1,000,000 
บาท

03.คาใช้จายโครงการ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการ
บริการประชาชน เป็น
เงิน 30,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.คาใช้จายโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง เป็น
เงิน 600,000 บาท

600,000 600,000

03. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องด้านการ
ศึกษา ตั้งไว้ 1,000,000 
บาท

1,000,000 1,000,000

03.คาใช้จายโครงการ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการ
บริการประชาชน เป็น
เงิน 30,000 บาท

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04. คาใช้จายโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
(พนักงานดีเดน) เป็นเงิน 
20,000 บาท

04. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัยและศึกษาดูงาน 
ตั้งไว้ 300,000 บาท

05. คาใช้จายตาม
โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ ตั้งไว้ 
150,000 บาท

05.คาใช้จายโครงการ
เสียงธรรมนําใจ เป็นเงิน 
5,000 บาท

06. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04. คาใช้จายโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
(พนักงานดีเดน) เป็นเงิน 
20,000 บาท

20,000 20,000

04. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัยและศึกษาดูงาน 
ตั้งไว้ 300,000 บาท

300,000 300,000

05. คาใช้จายตาม
โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ ตั้งไว้ 
150,000 บาท

150,000 150,000

05.คาใช้จายโครงการ
เสียงธรรมนําใจ เป็นเงิน 
5,000 บาท

5,000 5,000

06. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล  
เป็นเงิน  60,000 บาท

07. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
50,000 บาท

07.คาใช้จายโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมืองจันทบุรี  
เป็นเงิน 1,500,000  
บาท

08. คาใช้จายตาม
โครงการจัดทําเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ตั้งไว้ 100,000 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล  
เป็นเงิน  60,000 บาท

60,000 60,000

07. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
50,000 บาท

50,000 50,000

07.คาใช้จายโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมืองจันทบุรี  
เป็นเงิน 1,500,000  
บาท

1,500,000 1,500,000

08. คาใช้จายตาม
โครงการจัดทําเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ตั้งไว้ 100,000 
บาท

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.โครงการอบรมสง
เสริมความรู้เพื่อเสริม
สร้างพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย เป็นเงิน  
20,000 บาท

09. คาใช้จายตาม
โครงการอานออก เขียน
ได้ ตั้งไว้ 10,000 บาท

09.คาใช้จายเกี่ยวกับ
งานรัฐพิธี ราชพิธี วัน
สําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป็นเงิน 300,000 บาท

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน   12,000  บาท

12,000

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  140,000   
บาท

140,000

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
10,000 บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.โครงการอบรมสง
เสริมความรู้เพื่อเสริม
สร้างพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย เป็นเงิน  
20,000 บาท

20,000 20,000

09. คาใช้จายตาม
โครงการอานออก เขียน
ได้ ตั้งไว้ 10,000 บาท

10,000 10,000

09.คาใช้จายเกี่ยวกับ
งานรัฐพิธี ราชพิธี วัน
สําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป็นเงิน 300,000 บาท

300,000 300,000

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน   12,000  บาท

12,000

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  140,000   
บาท

140,000

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
10,000 บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  ตั้งไว้  
50,000 บาท

50,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นแหง 
ประเทศไทย รอบคัด
เลือก ระดับภาค ตั้งไว้ 
750,000 บาท

750,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 50,000 บาท

1. คาใช้จายตาม
โครงการวันแม โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  45,000   บาท

45,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน 1,000  บาท

1,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 31/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  ตั้งไว้  
50,000 บาท

50,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นแหง 
ประเทศไทย รอบคัด
เลือก ระดับภาค ตั้งไว้ 
750,000 บาท

750,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 50,000 บาท

50,000 50,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการวันแม โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  45,000   บาท

45,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน 1,000  บาท

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  200,000  บาท

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
15,000   บาท

15,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
45,000  บาท

45,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  ตั้งไว้  
63,000  บาท

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ จํานวน  
8,000  บาท

8,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ ตั้งไว้ 
500,000 บาท

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ ตั้งไว้ 
เป็นเงิน 5,000 บาท

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ   
จํานวน  200,000  บาท

200,000 200,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
15,000   บาท

15,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  จํานวน 
45,000  บาท

45,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ  ตั้งไว้  
63,000  บาท

63,000 63,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ จํานวน  
8,000  บาท

8,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ ตั้งไว้ 
500,000 บาท

500,000 500,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ ตั้งไว้ 
เป็นเงิน 5,000 บาท

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการ  จํานวน  
5,000   บาท

5,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000 150,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการตั้งไว้   
100,000  บาท

10. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการเรียน
การสอน สาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ (วันวิทยา
ศาสตร์)  ตั้งไว้ 50,000 
บาท

10.คาใช้จายในการจัด
งานกิจกรรมนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  
เป็นเงิน  50,000  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการ  จํานวน  
5,000   บาท

5,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

230,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการตั้งไว้   
100,000  บาท

100,000 100,000

10. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการเรียน
การสอน สาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ (วันวิทยา
ศาสตร์)  ตั้งไว้ 50,000 
บาท

50,000 50,000

10.คาใช้จายในการจัด
งานกิจกรรมนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  
เป็นเงิน  50,000  บาท

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 20,000 
บาท

11.คาชดใช้คาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน 
เป็นเงิน 10,000 บาท

12. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 20,000 
บาท

13 คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 20,000 
บาท

20,000 20,000

11.คาชดใช้คาเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน 
เป็นเงิน 10,000 บาท

10,000 10,000

12. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 20,000 
บาท

20,000 20,000

13 คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท

16,800 16,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท

15. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 
100,000 บาท

16. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 
100,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท

16,800 16,800

15. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 
100,000 บาท

100,000 100,000

16. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 
100,000 บาท

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 
บาท

18. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 
บาท

19. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 
15,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 
บาท

50,000 50,000

18. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 
บาท

50,000 50,000

19. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 
15,000 บาท

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  จํานวน  
200,000  บาท

200,000

2.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
หลักสูตรผู้ประกอบ       
                 กิจการ
และผู้สัมผัสอาหารตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จําหนาย
อาหาร 
พ.ศ.2561  จํานวน  
200,000  บาท

200,000

2. คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสัมมนาพัฒนา
บุคลากรสํานักการคลัง   
จํานวน  50,000  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  จํานวน  
200,000  บาท

200,000

2.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
หลักสูตรผู้ประกอบ       
                 กิจการ
และผู้สัมผัสอาหารตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จําหนาย
อาหาร 
พ.ศ.2561  จํานวน  
200,000  บาท

200,000

2. คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมสัมมนาพัฒนา
บุคลากรสํานักการคลัง   
จํานวน  50,000  บาท

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 44/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายตาม
โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วันแม) 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นแหง 
ประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ  
ตั้งไว้ 500,000 บาท

500,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการติดตามเด็กที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ตั้งไว้ 
5,000 บาท

2. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(เจ้าหน้าที่ อปท.) ตั้งไว้  
3,000  บาท

3,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 45/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายตาม
โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วันแม) 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นแหง 
ประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ  
ตั้งไว้ 500,000 บาท

500,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการติดตามเด็กที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ตั้งไว้ 
5,000 บาท

5,000 5,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(เจ้าหน้าที่ อปท.) ตั้งไว้  
3,000  บาท

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติของ     ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี  จํานวน 
60,000  บาท

60,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้กับ
ประชาชน     ในเขต
เทศบาลเมืองจันทบุรี  
จํานวน  250,000  บาท

250,000

2. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการรณรงค์
ไมทิ้งขยะริมแมน้ํา
จันทบุรี
     จํานวน 50,000 
บาท

50,000

2. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการออก
หนวยสาธารณสุข
เคลื่อนที่  
จํานวน 30,000 บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติของ     ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี  จํานวน 
60,000  บาท

60,000

2. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้กับ
ประชาชน     ในเขต
เทศบาลเมืองจันทบุรี  
จํานวน  250,000  บาท

250,000

2. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการรณรงค์
ไมทิ้งขยะริมแมน้ํา
จันทบุรี
     จํานวน 50,000 
บาท

50,000

2. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการออก
หนวยสาธารณสุข
เคลื่อนที่  
จํานวน 30,000 บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการจัด
นิทรรศการทองเที่ยว
ประจําปี เป็นเงิน  
20,000  บาท

20,000

2. โครงการเผยแพร
ความรู้และฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น  ตั้งไว้  
60,000  บาท

20. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 
15,000 บาท

21. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว้ 50,000 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการจัด
นิทรรศการทองเที่ยว
ประจําปี เป็นเงิน  
20,000  บาท

20,000

2. โครงการเผยแพร
ความรู้และฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น  ตั้งไว้  
60,000  บาท

60,000 60,000

20. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 
15,000 บาท

15,000 15,000

21. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว้ 50,000 
บาท

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว้ 50,000 
บาท

23. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 
50,000 บาท

24. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 
50,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
อปท. ตั้งไว้ 50,000 
บาท

50,000 50,000

23. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 
50,000 บาท

50,000 50,000

24. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 
50,000 บาท

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

25. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน) ตั้งไว้ 301,000 
บาท

26. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน) ตั้งไว้ 105,000 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

25. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน) ตั้งไว้ 301,000 
บาท

301,000 301,000

26. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน) ตั้งไว้ 105,000 
บาท

105,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

27. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัวนักเรียน) ตั้งไว้ 
3,801,900 บาท

28. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ตั้งไว้ 
1,613,300 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

27. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัวนักเรียน) ตั้งไว้ 
3,801,900 บาท

3,801,900 3,801,900

28. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ตั้งไว้ 
1,613,300 บาท

1,613,300 1,613,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

29. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาจัดการเรียนการ
สอน) ตั้งไว้ 234,000 
บาท

3.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ Big 
Cleaning Day จํานวน 
200,000 บาท

200,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่าคลองกุ้ง       
ตั้งไว้  30,000  บาท

30,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
บรรเทาปัญหายาเสพติด
และ โรคเอดส์ในชุมชน  
 จํานวน  30,000 บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

29. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาจัดการเรียนการ
สอน) ตั้งไว้ 234,000 
บาท

234,000 234,000

3.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการ Big 
Cleaning Day จํานวน 
200,000 บาท

200,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่าคลองกุ้ง       
ตั้งไว้  30,000  บาท

30,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
บรรเทาปัญหายาเสพติด
และ โรคเอดส์ในชุมชน  
 จํานวน  30,000 บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(ครูแกนนํา)  
ตั้งไว้ 6,000 บาท

6,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์  ตั้ง
ไว้  100,000 บาท

100,000

3. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการตลาด
นัด (ถนนคนเดิน)  
จํานวน   100,000  
บาท

100,000

3. โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟเทศบาลเมือง
จันทบุรี  
ตั้งไว้   81,000  บาท

3. โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย เป็นเงิน  
52,000  บาท

52,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. คาใช้จายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(ครูแกนนํา)  
ตั้งไว้ 6,000 บาท

6,000

3. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์  ตั้ง
ไว้  100,000 บาท

100,000

3. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการตลาด
นัด (ถนนคนเดิน)  
จํานวน   100,000  
บาท

100,000

3. โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟเทศบาลเมือง
จันทบุรี  
ตั้งไว้   81,000  บาท

81,000 81,000

3. โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย เป็นเงิน  
52,000  บาท

52,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

30. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) ตั้งไว้ 
1,370,200 บาท

31. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาหนังสือเรียน) ตั้งไว้ 
1,111,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

30. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) ตั้งไว้ 
1,370,200 บาท

1,370,200 1,370,200

31. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาหนังสือเรียน) ตั้งไว้ 
1,111,000 บาท

1,111,000 1,111,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

32. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาหนังสือเรียน) ตั้งไว้ 
481,000 บาท

33. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือเรียน) 
ตั้งไว้ 130,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

32. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คาหนังสือเรียน) ตั้งไว้ 
481,000 บาท

481,000 481,000

33. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือเรียน) 
ตั้งไว้ 130,000 บาท

130,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

34. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 610,600 
บาท

35. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 274,300 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

34. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 610,600 
บาท

610,600 610,600

35. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 274,300 
บาท

274,300 274,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

36. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 130,000 
บาท

37. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 615,600 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

36. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาอุปกรณ์การ
เรียน) ตั้งไว้ 130,000 
บาท

130,000 130,000

37. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 615,600 
บาท

615,600 615,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

38. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 253,800 
บาท

39. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 195,000 
บาท

4.  คาใช้จายตาม
โครงการจัดการศึกษา
แกเด็กด้อยโอกาส  ตั้ง
ไว้  16,000 บาท

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

38. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 253,800 
บาท

253,800 253,800

39. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาเครื่องแบบนัก
เรียน) ตั้งไว้ 195,000 
บาท

195,000 195,000

4.  คาใช้จายตาม
โครงการจัดการศึกษา
แกเด็กด้อยโอกาส  ตั้ง
ไว้  16,000 บาท

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
แกนนําชุมชนด้านการ
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม  จํานวน  
100,000  บาท

100,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬา
ภายในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
ตั้งไว้ 100,000 บาท

100,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
จํานวน 150,000 บาท

150,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ตั้งไว้  150,000  บาท

150,000

4. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการคัดแยก
ขยะ จํานวน 50,000 
บาท

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
แกนนําชุมชนด้านการ
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม  จํานวน  
100,000  บาท

100,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬา
ภายในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี 
ตั้งไว้ 100,000 บาท

100,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
จํานวน 150,000 บาท

150,000

4. คาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ตั้งไว้  150,000  บาท

150,000

4. คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการคัดแยก
ขยะ จํานวน 50,000 
บาท

50,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 72/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

40. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ตั้งไว้ 958,600 
บาท

41. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) ตั้งไว้ 
414,300 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

40. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ตั้งไว้ 958,600 
บาท

958,600 958,600

41. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) ตั้งไว้ 
414,300 บาท

414,300 414,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

42. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ตั้งไว้ 279,500 
บาท

43. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 4,616,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

42. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ตั้งไว้ 279,500 
บาท

279,500 279,500

43. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 4,616,000 บาท

4,616,000 4,616,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

44. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 
ตั้งไว้ 2,624,000 บาท

45. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 
ตั้งไว้ 3,949,400 บาท

46. คาใช้จายตาม
โครงการจัดซื้อชุดนัก
ดนตรีของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว้ 
235,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

44. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 
ตั้งไว้ 2,624,000 บาท

2,624,000 2,624,000

45. คาใช้จายตาม
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 
ตั้งไว้ 3,949,400 บาท

3,949,400 3,949,400

46. คาใช้จายตาม
โครงการจัดซื้อชุดนัก
ดนตรีของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 2 ตั้งไว้ 
235,000 บาท

235,000 235,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

47. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว้ 300,000 
บาท

5.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการชุมชน
ปลอดถังขยะ  จํานวน 
20,000 บาท

20,000

5.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ด้านการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน  จํานวน  
800,000  บาท

800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

47. คาใช้จายตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว้ 300,000 
บาท

300,000 300,000

5.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการชุมชน
ปลอดถังขยะ  จํานวน 
20,000 บาท

20,000

5.  คาใช้จายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ด้านการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน  จํานวน  
800,000  บาท

800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(แขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน) ตั้งไว้ 
100,000 บาท

100,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา) 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน  จํานวน 
5,000 บาท

5,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 80,000 บาท

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(แขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน) ตั้งไว้ 
100,000 บาท

100,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา) 
ตั้งไว้ 30,000 บาท

30,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน  จํานวน 
5,000 บาท

5,000

5. คาใช้จายตาม
โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 80,000 บาท

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี
ระหวางชุมชน 
จํานวน 50,000 บาท

50,000

6. คาใช้จายตามโครง
การปฎิบัติธรรมบวช
เนกขัมจาริณีและเนกขัม
บารมี เนื่องในสัปดาห์
สงเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาถวาย
เป็นพุทธบูชา  ตั้งไว้ 
30,000 บาท

30,000

7. คาใช้จายตาม
โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์สงเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนื่องในวัน
มาฆบูชา ตั้งไว้ 30,000 
บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. คาใช้จายตาม
โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี
ระหวางชุมชน 
จํานวน 50,000 บาท

50,000

6. คาใช้จายตามโครง
การปฎิบัติธรรมบวช
เนกขัมจาริณีและเนกขัม
บารมี เนื่องในสัปดาห์
สงเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาถวาย
เป็นพุทธบูชา  ตั้งไว้ 
30,000 บาท

30,000

7. คาใช้จายตาม
โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์สงเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนื่องในวัน
มาฆบูชา ตั้งไว้ 30,000 
บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

7. คาใช้จายตาม
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการ    ชุมชนและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี 
จํานวน  1,100,000  
บาท

1,100,000

8. คาใช้จายโครงการ 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
  และวันแมแหงชาติ  
จํานวน 80,000 บาท

80,000

8. คาใช้จายตาม
โครงการสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม ตั้งไว้ 24,000 บาท

24,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  ตั้งไว้  
200,000  บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 640,000 133,000 22,000 1,875,000 113,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 20,000 80,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

7. คาใช้จายตาม
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการ    ชุมชนและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี 
จํานวน  1,100,000  
บาท

1,100,000

8. คาใช้จายโครงการ 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
  และวันแมแหงชาติ  
จํานวน 80,000 บาท

80,000

8. คาใช้จายตาม
โครงการสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม ตั้งไว้ 24,000 บาท

24,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  ตั้งไว้  
200,000  บาท

200,000 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 517,000 450,000 560,000 4,710,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 85,000 8,000 203,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 760,000 120,000 10,000 207,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 50,000 120,000 90,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 3,000 2,000 1,000 1,500,000 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700,000 35,000 1,000 16,000 6,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 5,000 6,000 913,000 37,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

135,000 3,000 36,000 610,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000 1,315,000 50,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 1,000,000 2,000 1,000 1,510,000 18,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 625,000 70,000

วัสดุอื่น 190,000 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 500,000 8,000 580,000 25,000

คาไฟฟ้า 4,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 130,000 109,000 1,449,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 40,000 410,000 880,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,000 10,000 70,000 1,655,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 5,203,000 5,966,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,000 75,000 1,133,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

8,000 5,000 797,000

คาอาหารเสริม (นม) 14,042,100 14,042,100

วัสดุการเกษตร 30,000 1,400,000

วัสดุกอสร้าง 357,000 15,000 90,000 3,003,000

วัสดุดนตรี 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 39,000 79,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 667,600 1,602,600

วัสดุอื่น 10,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 70,500 90,500

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 360,000 60,000 80,000 1,613,000

คาไฟฟ้า 4,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 500

คาบริการโทรศัพท์ 2,000 3,000 8,000 34,000 26,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 
ข้าง พร้อมกระจก 
จํานวน  2 ตัว
เป็นเงินจํานวน  13,000
  บาท

13,000

1. เก้าอี้สํานักงาน บุ
นวมหุ้มหนังสีดํา มีพนัก
พิงสูง จํานวน 2 ตัว เป็น
เงิน 9,000 บาท

9,000

1. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  
ขนาด 36,000 บีทียู  
จํานวน  2  เครื่อง เป็น
เงิน  110,800บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 430,000 430,500

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 14,000 203,000 320,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 
ข้าง พร้อมกระจก 
จํานวน  2 ตัว
เป็นเงินจํานวน  13,000
  บาท

13,000

1. เก้าอี้สํานักงาน บุ
นวมหุ้มหนังสีดํา มีพนัก
พิงสูง จํานวน 2 ตัว เป็น
เงิน 9,000 บาท

9,000

1. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  
ขนาด 36,000 บีทียู  
จํานวน  2  เครื่อง เป็น
เงิน  110,800บาท

110,800 110,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู  จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 34,800 
บาท

1. จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 2 ตอน
ขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต  
พร้อมขารองตั้ง 
ชั้นบนเป็นกระจกชั้น
ลางเป็นบานทึบ จํานวน 
 4 ตู้  เป็นเงิน  12,600  
บาท

12,600

1. จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 2 ตอน
ขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต 
พร้อมขารองตั้ง ชั้นบน
เป็นกระจกชั้นลางเป็น
บานทึบ จํานวน 2 ตู้ 
เป็นเงิน 6,300 บาท

6,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู  จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 34,800 
บาท

34,800 34,800

1. จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 2 ตอน
ขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต  
พร้อมขารองตั้ง 
ชั้นบนเป็นกระจกชั้น
ลางเป็นบานทึบ จํานวน 
 4 ตู้  เป็นเงิน  12,600  
บาท

12,600

1. จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 2 ตอน
ขนาดไมต่ํากวา 4 ฟุต 
พร้อมขารองตั้ง ชั้นบน
เป็นกระจกชั้นลางเป็น
บานทึบ จํานวน 2 ตู้ 
เป็นเงิน 6,300 บาท

6,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 13,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 23,000  บาท

1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกขนาด
ไมน้อยกวา 4 ฟุต
จํานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 
6,800 บาท

6,800

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

2.  จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน บุนวมหุ้มหนังสีดํา 
มีพนักพิงสูง   จํานวน 2
 ตัว 
เป็นเงิน 9,000  บาท

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 13,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 23,000  บาท

23,000 23,000

1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกขนาด
ไมน้อยกวา 4 ฟุต
จํานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 
6,800 บาท

6,800

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

6,500 6,500

2.  จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน บุนวมหุ้มหนังสีดํา 
มีพนักพิงสูง   จํานวน 2
 ตัว 
เป็นเงิน 9,000  บาท

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู  จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 
110,800บาท

2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 3 ลิ้นชัก 
จํานวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
10,000 บาท

10,000

2.เก้าอี้สํานักงาน บุนวม
หุ้มหนังสีดํา มีพนักพิง
สูง จํานวน  2  ตัว 
จํานวน  9,000  บาท

2.เก้าอี้สํานักงานบุนวม 
มีพนักพิง ขาเหล็ก ล้อ
หมุนได้ มีที่เท้าแขน 
ปรับสูง-ต่ําได้ จํานวน  
2 ตัว  เป็นเงิน 6,000 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู  จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 
110,800บาท

110,800 110,800

2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 3 ลิ้นชัก 
จํานวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
10,000 บาท

10,000

2.เก้าอี้สํานักงาน บุนวม
หุ้มหนังสีดํา มีพนักพิง
สูง จํานวน  2  ตัว 
จํานวน  9,000  บาท

9,000 9,000

2.เก้าอี้สํานักงานบุนวม 
มีพนักพิง ขาเหล็ก ล้อ
หมุนได้ มีที่เท้าแขน 
ปรับสูง-ต่ําได้ จํานวน  
2 ตัว  เป็นเงิน 6,000 
บาท

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 
ข้างพร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว   เป็นเงิน  
6,500  บาท

6,500

3. เก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิง ขาเหล็ก และ
ล้อหมุนได้ มีที่เท้าแขน 
ปรับสูง-ต่ําได้ จํานวน  
1  ตัว  เป็นเงิน 3,000  
บาท

3. จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
แบบตัวซีบุนวมมีพนัก
พิง มีที่ท้าวแขน   
จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 2,900  บาท

2,900

3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 10 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้  เป็นเงิน 
3,300 บาท

3,300

3.จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมี
พนักพิงมีที่ท้าวแขนขา
เหล็กล้อหมุนได้ จํานวน 
3 ตัว   เป็นเงิน  9,000  
บาท

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 
ข้างพร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว   เป็นเงิน  
6,500  บาท

6,500

3. เก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิง ขาเหล็ก และ
ล้อหมุนได้ มีที่เท้าแขน 
ปรับสูง-ต่ําได้ จํานวน  
1  ตัว  เป็นเงิน 3,000  
บาท

3,000 3,000

3. จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
แบบตัวซีบุนวมมีพนัก
พิง มีที่ท้าวแขน   
จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 2,900  บาท

2,900

3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 10 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้  เป็นเงิน 
3,300 บาท

3,300

3.จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานมี
พนักพิงมีที่ท้าวแขนขา
เหล็กล้อหมุนได้ จํานวน 
3 ตัว   เป็นเงิน  9,000  
บาท

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3.โต๊ะทํางานเหล็ก  
ขนาด 4 ฟุต  (พร้อม
กระจก) จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน  4,500 บาท

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

4. จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
 มีพนักพิง ขาเหล็กและ
ล้อหมุนได้มีที่ท้าวแขน 
ปรับระดับสูง – ต่ําได้  
จํานวน  2 ตัว เป็นเงิน  
6,000  บาท

6,000

4.เก้าอี้สํานักงาน มีพนัก
พิง ขาเหล็ก มีที่ท้าว
แขน และล้อหมุนได้      
 ปรับสูง-ต่ําได้  จํานวน  
 1  ตัว จํานวน  3,000 
บาท

4.ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก  ขนาดไม
น้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 
2 ตู้ เป็นเงิน  6,800 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3.โต๊ะทํางานเหล็ก  
ขนาด 4 ฟุต  (พร้อม
กระจก) จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน  4,500 บาท

4,500 4,500

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

4,500 4,500

4. จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
 มีพนักพิง ขาเหล็กและ
ล้อหมุนได้มีที่ท้าวแขน 
ปรับระดับสูง – ต่ําได้  
จํานวน  2 ตัว เป็นเงิน  
6,000  บาท

6,000

4.เก้าอี้สํานักงาน มีพนัก
พิง ขาเหล็ก มีที่ท้าว
แขน และล้อหมุนได้      
 ปรับสูง-ต่ําได้  จํานวน  
 1  ตัว จํานวน  3,000 
บาท

3,000 3,000

4.ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก  ขนาดไม
น้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 
2 ตู้ เป็นเงิน  6,800 
บาท

6,800 6,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.ตู้เหล็กใสเอกสาร 4  
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ เป็น
เงิน  8,000  บาท

6.ชุดโต๊ะทํางานเข้ามุม   
จํานวน 5 ชุด  เป็นเงิน  
42,500  บาท

7.โต๊ะทํางาน  จํานวน 2 
ตัว    เป็นเงิน  18,400  
บาท

8.โต๊ะทํางาน   จํานวน  
2 ตัว   เป็นเงิน  
21,000  บาท

9.โต๊ะคอมพิวเตอร์   
จํานวน 1 ตัว   เป็นเงิน  
9,900  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน  1 ชุด  เป็นเงิน 
17,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.ตู้เหล็กใสเอกสาร 4  
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ เป็น
เงิน  8,000  บาท

8,000 8,000

6.ชุดโต๊ะทํางานเข้ามุม   
จํานวน 5 ชุด  เป็นเงิน  
42,500  บาท

42,500 42,500

7.โต๊ะทํางาน  จํานวน 2 
ตัว    เป็นเงิน  18,400  
บาท

18,400 18,400

8.โต๊ะทํางาน   จํานวน  
2 ตัว   เป็นเงิน  
21,000  บาท

21,000 21,000

9.โต๊ะคอมพิวเตอร์   
จํานวน 1 ตัว   เป็นเงิน  
9,900  บาท

9,900 9,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน  1 ชุด  เป็นเงิน 
17,000 บาท

17,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

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

1.จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 21.5 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 
3,700 บาท

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print) จํานวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน  8,600 บาท

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

10,000 10,000

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

51,000 51,000

1.จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 21.5 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 
3,700 บาท

3,700 3,700

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print) จํานวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน  8,600 บาท

8,600 8,600

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 
บาท

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 2 
เครื่อง  เป็นเงิน  5,000  
บาท

3. คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 4 ชุด 
เป็นเงิน 68,000 บาท

3. อุปกรณ์สัญญาณไร้
สาย (Access Point) 
แบบที่ 1 จํานวน 5 ตัว 
เป็นเงิน 27,000 บาท

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
NetWork แบบที่1 (28 
หน้า/นาที ) จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 8,900 
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

22,000 22,000

2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 2 
เครื่อง  เป็นเงิน  5,000  
บาท

5,000 5,000

3. คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 4 ชุด 
เป็นเงิน 68,000 บาท

68,000 68,000

3. อุปกรณ์สัญญาณไร้
สาย (Access Point) 
แบบที่ 1 จํานวน 5 ตัว 
เป็นเงิน 27,000 บาท

27,000 27,000

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

8,900 8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

4.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จํานวน  1  
เครื่อง  จํานวน  4,300  
บาท

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

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED  ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง    จํานวน  
2,600  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

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

10,000 10,000

4.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จํานวน  1  
เครื่อง  จํานวน  4,300  
บาท

4,300 4,300

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

2,600 2,600

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED  ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง    จํานวน  
2,600  บาท

2,600 2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 17,000 บาท

6.เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์         
จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  7,500  บาท

7.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  1 ชุด จํานวน  
17,000  บาท

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.จัดซื้อเตาต้มสีเทอร์โม
พลาสติก แบบไดเร็กฮีท 
ระบบใช้เฟือง พร้อม
อุปกรณ์เครื่องยนต์ 
จํานวน 1 เครื่อง  เป็น
เงิน 460,000 บาท

460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 17,000 บาท

17,000 17,000

6.เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์         
จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  7,500  บาท

7,500 7,500

7.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  1 ชุด จํานวน  
17,000  บาท

17,000 17,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.จัดซื้อเตาต้มสีเทอร์โม
พลาสติก แบบไดเร็กฮีท 
ระบบใช้เฟือง พร้อม
อุปกรณ์เครื่องยนต์ 
จํานวน 1 เครื่อง  เป็น
เงิน 460,000 บาท

460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซื้อรถตีเส้นสี
เทอร์โมพลาสติกแบบใช้
ไฮโดรลิก (กวน
อัตโนมัติ) พร้อม
อุปกรณ์ปากไถสี กลอง
โรยลูกแก้ว ขนาด 10 
ซม. จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 350,000 บาท

350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จํานวน 10 
เครื่อง ตั้งไว้  95,000 
บาท

95,000

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 4 
เครื่อง  เป็นเงิน 38,000 
บาท

38,000

2.เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ 
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 
เครื่อง ตั้งไว้  48,000 
บาท

48,000

3.เครื่องเลื่อยยนต์ 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ จํานวน 4 เครื่อง 
ตั้งไว้ 40,000 บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.จัดซื้อรถตีเส้นสี
เทอร์โมพลาสติกแบบใช้
ไฮโดรลิก (กวน
อัตโนมัติ) พร้อม
อุปกรณ์ปากไถสี กลอง
โรยลูกแก้ว ขนาด 10 
ซม. จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 350,000 บาท

350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จํานวน 10 
เครื่อง ตั้งไว้  95,000 
บาท

95,000

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 4 
เครื่อง  เป็นเงิน 38,000 
บาท

38,000

2.เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ 
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 
เครื่อง ตั้งไว้  48,000 
บาท

48,000

3.เครื่องเลื่อยยนต์ 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ จํานวน 4 เครื่อง 
ตั้งไว้ 40,000 บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อตู้ลําโพง 15 นิ้ว 
พร้อมสายลําโพง 30 
เมตร จํานวน 2 ใบ       
               เป็นเงิน 
27,300  บาท

27,300

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1. โครงการปรับปรุง
และซอมแซมรถยนต์
บรรทุกน้ําดับเพลิง 
หมายเลขทะเบียน 80 – 
8632 จบ (อาชา 
12)หมายเลขครุภัณฑ์ 
004 – 43 – 0014  
จํานวน  1  คัน  เป็น
เงิน 1,300,000  บาท

1. โครงการปรับปรุง
และซอมแซมรถราง 
เทศบาลเมืองจันทบุรี 3 
รหัสครุภัณฑ์ 
034-56-0005 จํานวน 
1 คัน  ตั้งไว้  340,000  
บาท

340,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  15:03:38 หน้า : 113/124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อตู้ลําโพง 15 นิ้ว 
พร้อมสายลําโพง 30 
เมตร จํานวน 2 ใบ       
               เป็นเงิน 
27,300  บาท

27,300

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1. โครงการปรับปรุง
และซอมแซมรถยนต์
บรรทุกน้ําดับเพลิง 
หมายเลขทะเบียน 80 – 
8632 จบ (อาชา 
12)หมายเลขครุภัณฑ์ 
004 – 43 – 0014  
จํานวน  1  คัน  เป็น
เงิน 1,300,000  บาท

1,300,000 1,300,000

1. โครงการปรับปรุง
และซอมแซมรถราง 
เทศบาลเมืองจันทบุรี 3 
รหัสครุภัณฑ์ 
034-56-0005 จํานวน 
1 คัน  ตั้งไว้  340,000  
บาท

340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
ทะเบียน 80-8334 
จันทบุรี  ตั้งไว้   
492,000  บาท

492,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

1.  จัดชื้อรถ
จักรยานยนต์  ขนาดไม
น้อยกวา 120 ซีซี  
จํานวน 2 คัน   เป็นเงิน 
109,400 บาท

109,400

1. รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย 
จํานวน 1 คัน ตั้งไว้ 
1,980,000 บาท

1,980,000

1. รถบรรทุก (ดีเซล) 
จํานวน  1  คัน  เป็น
เงิน  715,000  บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
ทะเบียน 80-8334 
จันทบุรี  ตั้งไว้   
492,000  บาท

492,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

1.  จัดชื้อรถ
จักรยานยนต์  ขนาดไม
น้อยกวา 120 ซีซี  
จํานวน 2 คัน   เป็นเงิน 
109,400 บาท

109,400

1. รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย 
จํานวน 1 คัน ตั้งไว้ 
1,980,000 บาท

1,980,000

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

715,000 715,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2. รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้า ซอม
ไฟฟ้ายกสูงได้ไมน้อย
กวา 12 เมตร ตั้งไว้ 
2,500,000 บาท

2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

1. อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผานเครือขาย 
(Network Video 
Recorder) จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 
125,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. คาปรับปรุงถนนหน้า
ฐานพระ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 353,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2. รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้า ซอม
ไฟฟ้ายกสูงได้ไมน้อย
กวา 12 เมตร ตั้งไว้ 
2,500,000 บาท

2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

273,000 273,000

1. อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผานเครือขาย 
(Network Video 
Recorder) จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 
125,000 บาท

125,000 125,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. คาปรับปรุงถนนหน้า
ฐานพระ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 353,000 บาท

353,000 353,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการปรับปรุง
ประตูกันน้ําไหลย้อน
กลับ ( Flab Gate) ตั้ง
ไว้ 480,000 บาท

480,000

1.ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 และห้องน้ํา
สาธารณะ ตั้งไว้ 
2,970,000 บาท

2,970,000

2. คาปรับปรุงอาคาร
เรียนของ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 2,717,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
มหาราช ระยะที่ 4  ตั้ง
ไว้ 3,954,000 บาท

3,954,000

3. คาซอมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว้ 
150,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการปรับปรุง
ประตูกันน้ําไหลย้อน
กลับ ( Flab Gate) ตั้ง
ไว้ 480,000 บาท

480,000

1.ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 และห้องน้ํา
สาธารณะ ตั้งไว้ 
2,970,000 บาท

2,970,000

2. คาปรับปรุงอาคาร
เรียนของ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
ตั้งไว้ 2,717,000 บาท

2,717,000 2,717,000

2.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
มหาราช ระยะที่ 4  ตั้ง
ไว้ 3,954,000 บาท

3,954,000

3. คาซอมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 2 ตั้งไว้ 
150,000 บาท

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3. โครงการปรับปรุง
ถนนแผนดินทอง 4  
จํานวน 1,271,700 
บาท

1,271,700

อาคารตาง ๆ

1.โครงการกอสร้าง
อาคารซอมบํารุง เก็บ
วัสดุและจอดเครื่องจักร
กล ณ.สถานที่บําบัด  
น้ําเสียเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว้ 
2,400,000 บาท

2,400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน   
จํานวน   320,000  
บาท

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ 
ศพส. จ.จันทบุรี

1.โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวัน ตั้งไว้  
21,880,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3. โครงการปรับปรุง
ถนนแผนดินทอง 4  
จํานวน 1,271,700 
บาท

1,271,700

อาคารตาง ๆ

1.โครงการกอสร้าง
อาคารซอมบํารุง เก็บ
วัสดุและจอดเครื่องจักร
กล ณ.สถานที่บําบัด  
น้ําเสียเทศบาลเมือง
จันทบุรี ตั้งไว้ 
2,400,000 บาท

2,400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน   
จํานวน   320,000  
บาท

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ 
ศพส. จ.จันทบุรี

500,000 500,000

1.โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวัน ตั้งไว้  
21,880,000 บาท

21,880,000 21,880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

รวม 55,000,630 7,183,900 12,446,040 8,005,500 5,785,800 112,932,030 1,738,200 17,723,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รวม 162,863,160 18,457,200 63,079,660 465,215,220
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