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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล ันทราย
อา ภอ มือง ชียงราย จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,998,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,079,520 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,848,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน นายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ดังนี้
- งิน ดือนนายก ทศมนตรี ดือนละ 28,800 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 345,600 บาท
- งิน ดือนรองนายก ทศมนตรี จานวน 2 คน ดือนละ15,840
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 380,160 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก
- งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก ทศมนตรี ดือนละ 6,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 72,000 บาท
- งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งรองนายก ทศมนตรี จานวน 2
คน ดือนละ 4,500 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,000
บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จานวน

180,000 บาท

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท

- งินค่าตอบแทนพิ ศษ นายก ทศมนตรี ดือนละ 6,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 72,000 บาท
- งินค่าตอบแทนพิ ศษ รองนายก ทศมนตรี จานวน 2 คน ดือน
ละ 4,500 บาท ป็น งิน 108,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร ่วนตาบล
-ประ ภท งิน ดือน/ค่าตอบแทน ลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้
บริ ารองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 207,360 บาท
- งินค่าตอบแทน ลขานุการนายก ทศมนตรี ดือนละ 10,080
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน120,960 บาท
- งินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ดือนละ 7,200
บาท ป็น งิน 86,400 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
งินค่าตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน มาชิก ภา ทศบาลตาบล ัน
ทราย ตาแ น่งต่าง ๆ จานวน 12 คน ดังนี้
-ประธาน ภา ทศบาล 1 คน ดือนละ 15,840 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 190,080 บาท
-รองประธาน ภา ทศบาล 1 คน ดือนละ 12,960 บาท จานวน
12 ดือน ป็น งิน 155,520 บาท
- มาชิก ภา ทศบาล 10 คน ๆละ 10,080 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 1,209,600 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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งบดาเนินงาน

รวม

4,075,200 บาท

รวม

282,050 บาท

จานวน

262,050 บาท

ค่าตอบแทน จ้า น้าที่ในการ ลือกต้ัง ตั้งไว้ 262,050 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน จ้า น้าที่ในการ ลือกต้ัง ช่นคณะ
กรรมการการ ลือกต้ัง ผู้อานวยการการ ลือกต้ัง คณะกรรมการ
ประจา น่วย ลือกต้ัง จ้า น้าที่รักษาความปลออภัย นาย
ทะ บียนอา ภอ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ าร
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่า บี้ยประชุม
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมคณะกรรมการ ภา ทศบาลตาบล ัน
ทราย ในการตรวจรายงานการประชุม ภา ทศบาล ประชุมคณะ
กรรมการแปรญัตติ รือ พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมคณะ
กรรมการ/คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎ มาย ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้สอย

รวม

2,543,150 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการทั่วไป
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ในกิจการ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ได้แก่ การจ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัย ถานที่
ราชการ การจ้าง มาทาความ ะอาดอาคารที่ทาการ การจ้าง
มาดูแลรักษาต้นไม้ และค่าจ้าง มาต่าง ๆ พื่อ ริมการปฏิบัติ
งานตาม น้าที่ปกติขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
-ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ก.ค. 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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ค่าจ้าง มาบริการทาความ ะอาด

จานวน

240,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลธรรมดา ในการทาความ ะอาด
อาคารพื้นที่ทาการของ ทศบาล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ
ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ าร
งานทั่วไป
งานบริ ารงานทั่วไป
-ตาม ลัก กณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ อย
วั ดุ และค่า าธารณูปโภค วันที่ 15 มกราคม 2563
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อก าร
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อก ารของ ทศบาล จานวน 3
ครื่อง านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
-ตาม ลัก กณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ อย
วั ดุ และค่า าธารณูปโภค วันที่ 15 มกราคม 2563

ค่า ช่า ตา ผาขยะ
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ตา ผาขยะ และค่าบริ ารจัดการขยะในพื้นที่
ตาบล ันทราย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการประชา ัมพันธ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชา ัมพันธ์ กิจกรรมโครงการของ
ทศบาล อาทิ วาร าร ิ่งพิมพ์ ป้าย แผ่นพับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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ค่าธรรม นียมต่าง ๆ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่าง ๆ ช่น ค่าธรรม นียมรังวัด ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล จานวน 30,000
บาท
พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการต้อนรับ รือคณะบุคคล โดยจ่าย ป็น
ค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ อก าร ค่าใช้จ่ายที่
กี่ยว นื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ซึ่งจา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการรับรอง พื่อ ป็นค่ารับรองและใน
การต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ
ยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดูงาน รือ จ้า น้าที่ กี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคล รือคณะบุคคลตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
-ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือ
อนุกรรมการ จานวน 30,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ครื่องดื่มต่าง ๆ ในการ ลี้ยงรับรองและค่า
บริการอื่น ๆ ซึ่งมีความจา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยง
รับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการ ทั้งนี้รวมถึง ผู้ ข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และ จ้า น้าที่ที่
กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
.0808/4ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,150 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ นัง ือพิมพ์ประจา มู่บ้าน 11 มู่บ้าน และ
านักงาน ทศบาลตาบล ันทราย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ
ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ลือกตั้ง
จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล า รับผู้มาศึกษาดูงาน
และในงานรับพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล
ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อ นัง ือพิมพ์ประจา มู่บ้าน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายที่จา ป็นในการจัดการ ลือกตั้ง ช่น ค่า
วั ดุ ค่าจ้าง มา ค่าบัตร ลือกต้ัง และอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดการ
ลือกตั้งใ ้บรรลุวัตถุประ งค์
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปปฏิบัติราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาลตาบล ัน
ทราย พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา คณะผู้บริ าร และ มาชิก ภา
ทศบาลตาบล ันทราย รือผู้มี ิทธิ บิกตามระ บียบ ป็นค่า บี้ย
ลี้ยง ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพา นะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดิน
ทางไปราชการ รือไปอบรม ัมมนา ฯ ลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

จานวน

200,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

จานวน

400,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ารับวาร าร นัง ือระ บียบปฏิบัติ กี่ยวกับงานใน
น้าที่ของ ทศบาลตาบล ันทรายและ นัง ืออื่น ๆ ที่ทางราชการ
กา นดใ ้จัดซื้อ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่า มนาคุณ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมทางวิชาการ รือ ชิง
ปฏิบัติการ การดูงาน โดยมีโครงการ รือ ลัก ูตรและช่วง วลาจัด
ที่แน่นอน การ ัมมนา ของ คณะผู้บริ าร มาชิก ภา ทศบาล
ตาบล ันทรายและพนักงาน ่วนตาบล กลุ่มพลังมวลชน กลุ่ม
อื่น ๆ ตามที่ทางราชการกา นดโดยจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยงผู้ ช้าร่วม
ัมมนา
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่ารับวาร าร

พื่อจ่าย ป็นค่า มนาคุณในการตรวจประ มิน อก ารผลงานทาง
วิชาการ การประ มินบุคคล า รับข้าราชการ ตาม นัง ือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่ ุด ที่ กค 0406.4/ว99 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ด้านบริ ารงานทั่ัวไป แผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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โครงการ ทศบาลบริการประชาชน

จานวน

15,000 บาท

โครงการประชุมชี้แจงองค์ความรู้และข้อราชการของ ทศบาลตาบล จานวน
ันทราย

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ทศบาลบริการ
ประชาชน ช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 9

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมชี้แจงองค์ความรู้และ
ข้อราชการใ ้กับ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในตาบล
ันทราย ตลอดจน ่วนราชการต่าง ๆที่รับผิดชอบตาบล ัน
ทราย อาทิ ช่น ค่าอา ารว่าง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาล
ตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 86
ลาดับที่ 20

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการรู้รักษ์ ามัคคี พล มืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ประจาปีงบ จานวน
ประมาณ พ.ศ. 2564

น้า : 9/167

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรู้รักษ์ ามัคคี พล มืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าใช้จ่าย
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 11

โครงการ ริม ร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยแก่ผู้บริ าร จานวน
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง และ
จ้า น้าที่ของ ทศบาลตาบล ันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ริม ร้างคุณธรรมจริยธรรม
และการรักษาวินัย แก่ผู้บริ าร ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ฯ
ค่าใช้จ่าย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 12

15,000 บาท
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โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปญ ายา พติดในชุมชน ประจาปี จานวน
งบประมาณ พ.ศ. 2564

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปญ า
ยา พติดในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าใช้จ่าย
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 17

โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพของบุคลากรตาบล ันทราย
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พิ่มประ ิทธิภาพของบุคลากร
ตาบล ันทราย ช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 12

จานวน

50,000 บาท
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ กี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการ
จานวน
พัฒนาคุณธรรม ร้างความโปร่งใ ในการปฏิบัติงาน ทศบาลตาบล
ันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ กี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต และการพัฒนาคุณธรรมฯ ค่าใช้จ่าย ช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 86
ลาดับที่ 19

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวั ดุ
ครุภัณฑ์ ช่น คอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รือที่ดิน ิ่งก่อ ร้าง ที่ ป็นทรัพย์ ินของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

จานวน

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

480,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

1. วั ดุ านักงานปลัด
จานวน 250,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงาน ประ ภทวั ดุคงทนและ วั ดุ
ิ้น ปลือง ช่น ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด
ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด
ล็ก ปากกา ดิน อ กระดาษ มึก แฟ้ม ธงชาติ ที่ ย็บ
กระดาษ กรรไกร ก้าอี้พลา ติก ครื่องคิด ลข กาว มุด ซอง
อก ารฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
2. น้าดื่มบริการประชาชน จานวน 20,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม พื่อบริการประชาชนในการมารับ
บริการด้านต่าง ๆ จาก ทศบาลตาบล ันทราย ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง วั ดุอุปกรณ์ประกอบและอะไ ล่ ที่ใช้ในกิจกรรมของ
ทศบาลตาบล ันทราย ช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิว ์ ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า บรก กอร์ ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย แผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ประ ภทวั ดุคง
ทนและวั ดุ ้ัน ปลือง ได้แก่ ไขควง ประแจ คีมล๊อค กระจกโค้ง
มน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ามัน บรก ายไมล์ พลา บาะรถ
ยนต์ บรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคง
ทน ช่น ม้อ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบรูปมีด ถัง ถาด แก้ว
น้า ถ้วยชาม ช้อน ้อม ม้อไฟฟ้า ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ ตา ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ผงซัก
ฟอก บู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง มอน ผ้า ่ม ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

วั ดุยานพา นะและขน ่ง

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ ประ ภท
วั ดุคงทน ช่น ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง ครื่องวัดน้าฝน ถัง
ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง วั ดุ ิ้น ปลือง ลา ี และผ้าพัน
แผล วชภัณฑ์ยา แอลกอฮอล์ คมีภัณฑ์ ออกชิ จน น้ายาต่าง ๆ
ายยาง ลูกยาง ลอดแก้ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ ทศบาลตาบล
ันทราย
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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วั ดุการ กษตร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณา ผยแพร่ ใช้ในกิจการของ
ทศบาลตาบล ันทราย ช่น กระดาษ ขียนโป ตอร์ พู่กันและ
ี ฟิล์ม ไลด์ รูป ี รือขาวดา ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาล
ตาบล ันทราย ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ กระ ป๋าใ ่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุทางการ กษตร ใช้ในกิจการ ทศบาล
ตาบล ันทราย ช่น พันธุ์พืช วั ดุ พาะชา ปุ๋ย
คมี จอบ ียม าย ูบน้า าย ่งน้า จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและ ัตว์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ใช้ในกิจการของ
ทศบาล ช่น มา ์ มนบอร์ด แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแ ง แผ่น รือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผง มึก า รับ ครื่องพิมพ์แบบ
ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ช่น าย ่งน้าดับ
พลิง ข้อต่อ ัวฉีด อุปกรณ์ในการดับ พลิงทุกชนิด ถังดับ พลิง
ชนิดผง คมีแ ้ง และวั ดุ ครื่องดับ พลิงอื่นที่จา ป็นและ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

จานวน

30,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

770,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ใช้ในอาคาร ถาน
ที่ านักงานของ ทศบาลตาบล ันทราย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ
ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ ารทั่วไป แผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ คลื่อนที่ และค่าใช้
จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ช่น ค่า ช่า ครื่อง ค่า ช่า มาย
ลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษา าย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ
ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียมการโอน งินในระบบบริ ารการ งิน
การคลังภาครัฐแบบออ ล็กทรอนิก ์ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ
ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานทั่วไป
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

60,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าอาคาร านักงาน ้องประชุมและอาคารที่
ป็นทรัพย์ ินของ ทศบาลตาบล ันทราย
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรภาพ โทร าร) ค่า ท ลกซ์ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่า ื่อ ารผ่านดาว ทียม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการ
ใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ทอร์ น็ตการ์ดและค่า ื่อ ารอื่น ๆ
ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดาว ทียม ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่วไป แผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

66,000 บาท

รวม

66,000 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

7,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อตู้ ก็บแฟ้ม อก าร 40 ช่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บแฟ้ม อก าร 40 ช่อง ทาจากแผ่น ล็ก
คลือบ ี ไม่มีบานปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 92 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 31 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จานวน 1 ตู้ ราคาตามท้อง
ตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จัดซื้อตู้ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1.มี ูลิ้นชัก
2.คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม มอก.)
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดือนธันวาคม 2562
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

จานวน

1,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จานวน 1
ตัว มีใบพัดแบบ 3 ใบ , ามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ,ปรับ ่าย
ซ้าย-ขวา และปุ่มบังคับ ่ายได้ตามต้องการ ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
ลัก 6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน การประมวลผล ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง รือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการใช้
น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
– มี น่วยความจา ลัก RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
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น้อยกว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

โครงการดา นินการและ นับ นุนการดา นินงานจัดกิจกรรมของ ่วน จานวน
ราชการและองค์กรจัง วัด ชียงราย

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ใน
านักงาน ช่นคอมพิว ตอร์ รถบรรทุกน้า รถ ครน และการซ่อม
นั้น กระทบต่อโครง ร้าง ลัก รือกระทาต่อโครง ร้าง
ลัก ช่น ซ่อม ครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป

งินอุด นุน ่วนราชการ
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พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนที่ทาการปกครองอา ภอ มือง
ชียงราย พื่อดา นินโครงการดา นินการและ นับ นุนการดา นิน
งานจัดกิจกรรมของ ่วนราชการและองค์กรจัง วัด
ชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 69
ลาดับที่ 67
โครงการ พิ่มประ ิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลือ
ประชาชนของ องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นระดับอา ภอ

จานวน

40,000 บาท

รวม

19,301,420 บาท

รวม

16,478,120 บาท

รวม

16,478,120 บาท

จานวน

11,796,120 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้กับที่ทาการปกครองอา ภอ มือง
ชียงราย ตาม นัง ือโครงการ พิ่มประ ิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย ลือประชาชนขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ระดับอา ภอ ตาม นัง ืออา ภอ มือง ชียงราย ที่
ชร 0023.6/2666 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 69
ลาดับที่ 72
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลตาบล ันทราย ดังนี้
านักปลัด ทศบาล
1.ปลัด ทศบาลตาบล งิน ดือน 62,470 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 749,640 บาท
2.รองปลัด ทศบาล
งิน ดือน 43,300 บาท จานวน 12
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ดือน ป็น งิน 519,600 บาท
3. ัว น้า านักปลัด งิน ดือน 60,450 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 725,400 บาท
4. ัว น้าฝ่ายธุรการ งิน ดือน 35,220 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 422,640 บาท
5. ัว น้าฝ่ายอานวยการ งิน ดือน 32,800บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 393,600 บาท
6. จ้าพนักงานธุรการชานาญงาน งิน ดือน 18,060
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 216,720 บาท
7. นิติกรชานาญการ งิน ดือน 32,450 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 389,400 บาท
8. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ งิน ดือน 32,450
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 389,400 บาท
9. นักพัฒนาชุมชนชานาญงาน งิน ดือน 26,980
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 323,760 บาท
10. จ้าพนักงาน าธารณ ุขปฏิบัติงาน งิน ดือน 20,780
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 249,360 บาท
11. จ้าพนักงานป้องกันฯ งิน ดือน 23,370 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 280,440 บาท
กองคลัง
1.ผู้อานวยการกองคลัง งิน ดือน 44,930 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 539,160 บาท
2. นักวิชาการ งินและบัญชีชานาญการ งิน ดือน 34,110
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 409,320 บาท
3.นักวิชาการจัด ก็บรายได้ชานาญการ งิน ดือน 29,680
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 356,160 บาท
4. นักวิชาการพั ดุชานาญการ งิน ดือน 31,340
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 376,080 บาท
5. จ้าพนักงานการ งินและบัญชีชานาญงาน งิน ดือน 24,270
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 291,240 บาท
6. จ้าพนักงานพั ดุชานาญงาน งิน ดือน 18,060
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 219,720 บาท
7. ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้ งิน ดือน 35,220 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 422,640 บาท
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8. จ้าพนักงานการ งินและบัญชีปฏิบัติงาน งิน ดือน 22,760
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 273,120 บาท
กองช่าง
1.ผู้อานวยการกองช่าง งิน ดือน 40,560 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 486,720 บาท
2.นายช่างโยธาอาวุโ งิน ดือน 30,790 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 369,480 บาท
3.วิศวกรโยธาชานาญการ งิน ดือน 31,880 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 382,560 บาท
4. นายช่างโยธาชานาญงาน งิน ดือน 19,580 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 234,960 บาท
5. นายช่าง ครื่องกลชานาญงาน งิน ดือน 16,570
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 198,840 บาท
กองการศึกษา
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา งิน ดือน 36,310
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 435,720 บาท
2. ัว น้าฝ่ายบริ ารการศึกษาฯ งิน ดือน 34,110
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 409,320 บาท
3. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ งิน ดือน 30,220
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 362,640 บาท
4. จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งิน ดือน 18,190
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 218,280 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งิน ดือนครู
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนครู จานวน 4 อัตรา จานวน 12
ดือน ป็น งิน 1,153,200 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-ค่าปรับ งิน ดือน/ค่าจ้าง/ค่าครองชีพ
จานวน 20,000
บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุง งิน ดือน/ค่าจ้าง/ค่าครองชีพ แก่
พนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีปรับฐาน งิน ดือน/ค่า

จานวน

430,400 บาท
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จ้าง/ค่าครองชีพ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน จานวน 352,800 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ใ ้แก่
1. ปลัด ทศบาล ดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท
2. ัว น้า านักปลัด ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
3.ผู้อานวยการกองคลัง ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
4. ผู้อานวยการกองช่าง ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
5. รองปลัด ทศบาล ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- งิน พิ่มพิ ศษ า รับการ ู้รบ พ. .ร.) จานวน 3,600
บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ า รับการ ู้รบ พ. .ร) ใ ้แก่ จ้า
พนักงานป้องกันฯ ดือนละ 300 บาท ป็น งิน 3,600 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- งิน พิ่ม า รับตาแ น่งที่มี ตุพิ ศษ จานวน 54,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน า รับตาแ น่งที่มี ตุ
พิ ศษ ตาแ น่ง นิติกร พตก) ดือนละ 4,500
บาท จานวน 12 ดือน
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

466,800 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แก่
1.ปลัด ทศบาลตาบล ดือนละ 7,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
2.รองปลัด ทศบาลตาบล ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
3. ัว น้า านักปลัด ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
4.ผู้อานวยการกองคลัง ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
5.ผู้อานวยการกองช่าง ดือน ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
6. ัว น้าฝ่ายธุรการ ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
7. ัว น้าฝ่ายอานวยการ ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
8. ผู้อานวยการกองการศึกษา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
9. ัว น้าฝ่ายบริ ารการศึกษา ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
10. ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้ ดือนละ 1,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

งินวิทยฐานะ
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พื่อจ่าย ป็น งินค่าวิทยฐานะครูชานาญการ า รับผู้ที่ได้รับ
อนุมัติใ ้มี รือ ลื่อนวิทยฐานะ า รับพนักงานครู ทศบาล อัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ดือน งินวิทยฐานะ และ งินประจาตาแ น่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และ นัง ือด่วนที่ ุด ที่ ศธ
04009/8114 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ต้ังจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
านักปลัด ทศบาล
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ ดือนละ 13,050 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 156,600 บาท
2.พนักงานขับรถยนต์ ดือนละ 14,890 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 178,680 บาท
3.ผู้ช่วย จ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ดือนละ 13,170
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 158,040 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. พนักงานดับ พลิง จานวน 5 อัตรา ๆ ละ 9,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 540,000 บาท
2. คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา ๆละ 9,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 648,000 บาท
กองคลัง
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วย จ้าพนักงานจัด ก็บรายได้
ดือนละ 14,440
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 173,280บาท
2. ผู้ช่วย จ้าพนักงานการ งินและบัญชี ดือนละ 13,910
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 166,920 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ๆละ 9,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 216,000 บาท
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กองช่าง
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดือนละ 15,170 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 182,040 บาท
-ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ ดือนละ 13,180 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 158,160 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป ดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 108,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป ง

น้า : 25/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

านบริ ารงานคลัง
กองการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 216,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทักษะ)
1.ผู้ดูแล ด็ก ดือนละ 15,170 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 182,040 บาท
2. ผู้ดูแล ด็ก ดือนละ 14,600 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 175,200 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
3. ผู้ดูแล ด็ก ดือนละ 11,020 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 132,240 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ดูแล ด็ก จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 108,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

น้า : 26/167

น้า : 27/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าครองชีพพนักงานจ้าง
- านักปลัด
1.ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ ดือนละ 500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 6,000 บาท
2.ผู้ช่วย จ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ดือนละ 500
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 6,000 บาท
3.พนักงานดับ พลิง จานวน 5 อัตรา ๆ ละ 1,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 60,000 บาท
4.คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 72,000 บาท
-กองคลัง
1.คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
-กองช่าง
1.ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ ดือนละ 300 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 3,600 บาท
2.คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา ๆละ 1,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 12,000 บาท
-กองการศึกษา
-คนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 36,000 บาท
-ผู้ดูแล ด็ก ทักษะ) จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 2,000 บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 24,000 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

จานวน

243,600 บาท

น้า : 28/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

2,745,800 บาท

รวม

1,742,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ จานวน 500,000
บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทน ป็นกรณีพิ ศษ า รับ
พนักงาน ทศบาลตาบล ันทรายและพนักงานจ้าง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่
พนัก ่วนท้องถ่ันใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถ่ัน พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
-ค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ ารงานพั ดุภาครัฐ จานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารงานพั ดุภาครัฐ
อาทิ ช่น บุคคล รือคณะกรรมการจัดซื้อ รือจ้าง บุคคล รือ
คณะกรรมการดา นินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคล รือคณะกรรมการ
ดา นินงานจ้างออกแบบ รือควบคุมก่อ ร้าง ตาม นัง ือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่ ุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 ลัก กณฑ์การ บิกจ่ายค่าตอบแทน รือคณะ
กรรมการ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาของพนักงาน
ทศบาลตาบล ันทรายและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

น้า : 29/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

ค่า ช่าบ้าน

จานวน

592,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

583,800 บาท

โครงการจ้าง มาจัดทาแผนที่แม่บท พื่อรองรับข้อมูลภาษีที่ดินและ จานวน
ิ่งปลุัก ร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง พ.ศ.
2562

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้าน/ค่า ช่าซื้อ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตาบล ันทรายที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านตามระ บียบ ฯ รือ นัง ือ
ั่งการต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล
ันทราย ด้านบริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตร ใ ้แก่ พนักงาน ทศบาล
ตาบล ันทราย ที่มี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบต่างๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง มาจัดทาแผนที่แม่บท
พื่อรองรับข้อมูลภาษีที่ดินและ ิ่งปลุัก ร้างตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง พ.ศ. 2562 ช่นค่าจัดพิมพ์แผนที่ผังแม่
บท ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 84
ลาดับที่ 7

น้า : 30/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกิจกรรม 5 ตาบล ันทราย

จานวน

40,000 บาท

โครงการ ทศบาลบริการประชาชน ด้านการจัด ก็บภาษีนอก ถานที่ จานวน
ประจาปี 2564 )

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 . ของ ทศบาลตาบล
ันทราย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 84
ลาดับที่ 1

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทศบาลบริการ
ประชาชน ด้านการจัด ก็บภาษีนอก ถานที่ ประจาปี 2564) ค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ าร
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 9

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการอบรมใ ้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ จานวน
.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้แก่ประชาชน
ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่า อก ารประกอบการอบรม ค่า
อา ารว่าพร้อม ครื่องดื่ม ค่าจ้าง มาประกอบอา าร
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
คลัง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 84
ลาดับที่ 2
โครงการอบรมใ ้ความรู้แก่ประชาชนในการชาระภาษีที่ดินและ ิ่ง จานวน
ปลูก ร้าง
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้แก่ประชาชนใน
การชาระภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลาง
วัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ าร
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 1

น้า : 31/167

20,000 บาท

18,800 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

420,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

230,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ก๊าซแก๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน
ดี ซล น้ามันก๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน ครื่อง ถ่าน ก๊า
ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงาน ประ ภทวั ดุคงทนและ วั ดุ
ิ้น ปลือง ช่น ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด
ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด
ล็ก ปากกา ดิน อ กระดาษ มึก แฟ้ม ธงชาติ ที่ ย็บ
กระดาษ กรรไกร ก้าอี้พลา ติก ครื่องคิด ลข กาว มุด ซอง
อก ารฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการบริ าร
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวั ดุคงทน ช่น แผ่น
รือจานบันทึกข้อมูล วั ดุ ิ้น ปลือง ช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk , Removable Disk ,Compact Disc ,F
lash Drive) ตลับผง มึก า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษ
ต่อ นื่อง าย ค บิ้ล ฯลฯ วั ดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไ ล่ ช่น แผงแป้นอักขระ รือแป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี
ซิป ฯลฯ ใช้ในกิจการของ ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
บริ ารทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

น้า : 33/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

77,500 บาท

รวม

77,500 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

16,500 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อตู้กระจกบาน ลื่อน 4 ฟุต
จัดซื้อตู้กระจกบาน ลื่อน 4 ฟุต จานวน 3,500 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน ลื่อน 4 ฟุต ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 121.8 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40.6 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 87.8
ซม. จานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จัดซื้อตู้ ล็กแบบ 2 บาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ล็ก แบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม มอก.)
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อโต๊ะ ข้ามุม

จานวน

1,500 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ข้ามุม มีขนาดไม่น้อยกว่า 65*65*75
ซม. จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน 1
ตัว ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
ลัก 6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน การประมวลผล ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง รือดีกว่า ดังนี้
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1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการ
ใช้ น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลัก RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB - มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB
จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 256

จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบ๊ัก า รับงานประมวลผล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ลัก 4 core) จานวน 1 น่วย
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง นึ่ง รือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว

จานวน

22,000 บาท
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ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
น่วย ประมวลผลด้านกราฟิก Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน รือ
2) ในกรณีที่มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถ
ในการประมวลผล ูง
- มี น่วยความจา ลัก RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI รือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ าร
ทั่วไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า

จานวน

2,500 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
ครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริ ารทั่ว
ไป แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทน อปพร. จานวน 170,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน อปพร. ตาบล ันทราย /ค่าป่วยการชด
ชยการงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุนการปฏิบัติ น้าที่ใน
การป้องกันและบรร ทา าธารณภัย ตามกฎ มายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย
ใ ้แก่อา มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2560
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ แผนงานการรักษาความ งบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย

รวม

577,000 บาท

รวม

566,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

170,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรร ทา าธารณภัยใ ้กับประชาชน จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรร ทา าธารณภัยใ ้กับนัก รียน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมการป้องกันและ
บรร ทา าธารณภัยใ ้กับนัก รียน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 11

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมการป้องกันและ
บรร ทา าธารณภัยใ ้กับประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการชุมชนและ
ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 11
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โครงการปรองดอง มานฉันท์ปกป้อง ถาบันตาบล ันทราย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดอง มานฉันท์ปกป้อง
ถาบันตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุ
การอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 18
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอา าภัยพิบัติ ลัก ูตรทบทวน)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดจิตอา าภัย
พิบัติ ลัก ูตรทบทวน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุอุปกรณ์ใน
การอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ท่ั มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม
ติม คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตาบล ันทราย

จานวน

240,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตาบล
ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่า
อก าร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 14
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยบนท้องถนน ตาบล ันทราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันภัยบนท้อง
ถนน 7วันอันตราย) ตาบล ันทราย ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
อา าร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 75
ลาดับที่ 7
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โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพของ จ้า น้าที่ในการป้องกันและ
บรร ทา าธารณภัย

จานวน

20,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พิ่มประ ิทธิภาพของ จ้า
น้าที่ในการป้องกันและบรร ทา าธารณภัย ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอา ารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่าง ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 76
ลาดับที่ 12
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อไฟฉาย ปอร์ตไลท์ทรงปน จานวน 6,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไฟฉาย ปอร์ตไลท์ทรงปน จานวน 2
ครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท ลอด LED กาลังไฟแรง 3 วัตต์ ,ขนาด
ไม่น้อยกว่า 10x15.5x23 ซม.,มีไฟแจ้ง ถานะการชาร์จ, ามารถ
ปลี่ยนแบต ตอรี่ได้ 6A ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จัดซื้อ าย ่งน้าดับ พลิงชนิดยาง ัง คราะ ์
จานวน 20,000
บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ าย ่งน้าดับ พลิงชนิดยาง
ัง คราะ ์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 มตรพร้อมข้อต่อ
วม ร็วแบบทอง ลือง จานวน 2 ้น ๆ ละ 10,000
บาท ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
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งบลงทุน

รวม

11,000 บาท

รวม

11,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

รวม

367,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

291,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อ ร้าง
จัดซื้อ ลื่อยยนต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ลื่อยยนต์ จานวน 1 ครื่อง ราคาตามท้อง
ตลาด) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ครื่องยนต์ บนซิน 2 จัง วะ
2.ปริมาตรกระบอก ูบ 31.8 ซีซี
3.มีน้า นัก 3.9 กิโลกรัม
4.ความจุถัง ชื้อ พลิง 250 ซีซี
5.ความจุน้ามัน ล่อลื่นโซ่ 150 ซีซี
6.ขนาดโซ่ PMMC3 3/8 นิ้ว
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการรักษาความ งบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานประ พณี งาน าคัญทาง
ศา นาต่าง ๆ ของ ทศบาลตาบล ันทราย
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

น้า : 43/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

146,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

-วั ดุ านักงาน
จานวน 80,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงาน ประ ภทวั ดุคงทนและ วั ดุ
ิ้น ปลือง ช่น ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด
ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด
ล็ก ปากกา ดิน อ กระดาษ มึก แฟ้ม ธงชาติ ที่ ย็บ
กระดาษ กรรไกร ก้าอี้พลา ติก ครื่องคิด ลข กาว มุด ซอง
อก ารฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย
-น้าดื่มในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 10,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม พื่อบริการประชาชนในศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคง
ทน ช่น ม้อ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบรูปมีด ถัง ถาด แก้ว
น้า ถ้วยชาม ช้อน ้อม ม้อไฟฟ้า ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ ตา ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ผงซัก
ฟอก บู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง มอน ผ้า ่ม ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
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วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์

จานวน

6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ ประ ภท
วั ดุคงทน ช่น ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง ครื่องวัดน้าฝน ถัง
ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง วั ดุ ิ้น ปลือง ช่น ลา ี และผ้าพัน
แผล วชภัณฑ์ยา แอลกอฮอล์ คมีภัณฑ์ ออกชิ จน น้ายาต่าง ๆ
ายยาง ลูกยาง ลอดแก้ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ ทศบาลตาบล
ันทราย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ประ ภทวั ดุคงทน ช่น แผ่น
รือจานบันทึกข้อมูล วั ดุ ิ้น ปลือง ช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk , Removable Disk ,Compact Disc ,F
lash Drive) ตลับผง มึก า รับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษ
ต่อ นื่อง าย ค บิ้ล ฯลฯ วั ดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไ ล่ ช่น แผงแป้นอักขระ รือแป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี
ซิป ฯลฯ ใช้ในกิจการของ ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 4 ศูนย์
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

รวม

85,600 บาท

จานวน

40,000 บาท

น้า : 45/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

12,000 บาท

จานวน

33,600 บาท

รวม

76,000 บาท

รวม

76,000 บาท

จานวน

4,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ใช้ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ในตาบล ันทราย จานวน 4 ศูนย์
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ื่อ ารและโทรคมนาคม ช่น ค่า
โทรภาพ โทร าร ค่า ท ลกซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่า ื่อ ารผ่านดาว
ทียม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต รวมถึงอิน ทอร์
น็ตการ์ดและค่า ื่อ ารอื่น ๆ ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณ
ดาว ทียม
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อตู้ ล็ก ก็บ อก ารแบบบาน ลื่อนทึบ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ล็ก ก็บ อก ารแบบบาน ลื่อนทึบ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. ูงไม่น้อย
กว่า 80 ซม. จานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาด) ศพด. มู่ที่ 5)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 46/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

จัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์

จานวน

4,500 บาท

จานวน

22,500 บาท

พื่อจ่า ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร์ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. ,มี
ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ด้านขวา ามารถล๊อคได้, มีราง
คีย์บอร์ด จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด) ศพด. มู่ที่ 9)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จัดซื้อโต๊ะอนุบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาล จานวน 5 ชุด ๆ ละ 4,500
บาท ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. วั ดุ น้าโต๊ะโฟ มก้า
ขา ล็กชุบ ี พร้อม ก้าอี้ จานวน 6 ตัว ศพด. มู่ที่ 8) ราคาตาม
ท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 47/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

จัดซื้อพัดลมติดผนัง

จานวน

13,600 บาท

จานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18
นิ้ว จานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท ปรับความ ร็วลมได้ 3
ระดับ , วิตช์ควบคุมแรงลม แบบ ชือกดึง , ามารถปรับ ่าย
อัตโนมัติได้ ซ้าย-ขวา) รูปแบบใบพัด ีใ 3 แฉก ราคาตามท้อง
ตลาด) ศพด. มู่ที่ 8)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้ซิงค์ล้างจาน
พื่อจัดซื้อตู้ซิ้งค์ล้างจานต่อชั้นวางด้านบน ขนาด 1
มตร ประกอบด้วยอ่างล้างจาน 1 ลุม ป็น แตน ล พร้อมที่
พักด้านข้างด้านบนต่อ ป็นที่คว่าจานอลูมิ นียม ด้านล่างมีตู้ ก็บ
ของ และมีบาน ปิด-ปิด 2 บาน จานวน 1 ตู้ ราคาตามท้อง
ตลาด) ศพด. มู่ 5)
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

น้า : 48/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านัก
งาน จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง ศพด. มู่ที่ 8)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ลัก 4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มี น่วยความจา ลัก RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน วันที่ 12
พฤษภาคม 2563
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

จานวน

17,000 บาท

น้า : 49/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ Ink Tank
Printer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง ศพด. มู่ที่ 9)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 น้าต่อนาที ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่าง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 น้าต่อนาที ppm) รือ 5 ภาพ ต่อนาที ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จานวน

4,300 บาท

น้า : 50/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา
พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา 18
น้า/นาที) จานวน 1 ครื่อง ศพด. มู่ท8ี่ )
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
น้าต่อนาที ppm)
- มี น่วยความจา Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จานวน

2,600 บาท

น้า : 51/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,307,664 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,592,664 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,066,100 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่นอา ภอ มือง ชียงราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น
อา ภอ มือง ชียงราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ กี่ยวข้องตามโครงการฯ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 52
ลาดับที่ 22
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก จานวน 4 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานก่อนวัย รียนและประถม
ศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 73
ลาดับที่ 27
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โครงการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น ู่ ยาวชนรุ่นใ ม่

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น ู่
ยาวชนรุ่นใ ม่ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าวิทยากร ค่า อก ารและค่าวั ดุ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 70
ลาดับที่ 75
โครงการ ปิดประตูศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ู่ชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ปิดประตูศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ู่ชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าวั ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้องกับโครงการ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 51
ลาดับที่ 15
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โครงการวัน ยาวชนตาบล ันทราย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน ยาวชนตาบล ันทราย ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่น การอบรม ชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 4

โครงการ ่ง ริมการ รียนรู้นอก ถานที่ ด็กปฐมวัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมการ รียนรู้นอก ถานที่
ด็กปฐมวัย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 51
ลาดับที่ 16
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โครงการ ่ง ริมและพัฒนาทักษะ ด็กปฐมวัย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

871,100 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมและพัฒนาทักษะ ด็ก
ปฐมวัย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอา าร
กลางวัน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้องกับโครงการ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 51
ลาดับที่ 18

โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร ถานศึกษา

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

1.ค่าอา ารกลางวัน
จานวน 588,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาอา ารกลางวัน า รับ ด็กใน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กตาบล ันทราย 4 ศูนย์ จานวน ด็ก 120
คน คนๆ ละ 20 บาท จานวน 245 วัน
2. ค่าจัดการ รียนการ อน า รับ ด็ก จานวน 204,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการ อน า รับ ด็ก อัตราคน
ละ 1,700 บาท จานวน 120 คน
3.ค่า นัง ือ รียน จานวน 14,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า นัง ือ รียน า รับ ด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก อัตราคนละ 200 บาท จานวน ด็ก 70 คน
4.ค่าอุปกรณ์การ รียน จานวน 14,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าอุปกรณ์การ รียน า รับ ด็กปฐมวัย อายุ 3-5
ปี) ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก อัตราคนละ 200 บาท จานวน ด็ก 70
คน
5.ค่า ครื่องแบบนัก รียน จานวน 21,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องแบบนัก รียน า รับ ด็กปฐมวัย อายุ 3-5
ปี) ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก อัตราคนละ 300 บาท จานวน ด็ก 70
คน
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน จานวน 30,100 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน า รับ ด็กปฐมวัย อายุ 35 ปี)ในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กอัตราคนละ 430 บาทจานวน ด็ก 70
คน
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ) น้าที่ 51
ข้อ 19
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โครงการ าน ัมพันธ์ครอบครัว

จานวน

15,000 บาท

โครงการอบรม พิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ าน ัมพันธ์ครอบครัว า รับ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 4 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 50
ลาดับที่ 5

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม พิ่มทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 52
ลาดับที่ 20
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โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพครู ผู้ดูแล ด็กและบุคลากรทางการ จานวน
ศึกษา

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพครู ผู้
ดูแล ด็กและบุคลากรทางการศึกษา ช่น ค่าป้าย ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 52
ลาดับที่ 21

ค่าวัสดุ
ค่าอา าร ริม นม)
-ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก มู่ที่ 5,6,8,9 ได้รับอา าร ริมนม 260
วัน จานวน 120 คนๆละ คนละ 7.37 บาท ป็น งิน 229,944
บาท
-โรง รียนอนุบาล มือง ชียงราย จานวน 260 วัน จานวน 637
คน ๆ ละ 7.37 บาท ป็น งิน 1,220,620 บาท
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา

รวม

1,526,564 บาท

จานวน

1,450,564 บาท
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วั ดุการศึกษา

จานวน

76,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,715,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,715,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

1.ค่าวั ดุการศึกษา จานวน 36,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุการศึกษา ด็ก ล็ก า รับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ตาบล ันทราย จานวน 120 คน ๆ ละ 300 บาท ช่น ี
ทียน โป ตอร์ ดินน้ามัน มุดภาพ กระดาษ ปากกา ดิน อ ี
ไม้ ฯลฯ
2. ค่าจัดซื้อ ื่อการ รียนการ อน จานวน 40,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ื่อการ รียนการ อน า รับ ด็ก ล็กในศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ช่น นัง ือนิทานตัวต่อไม้ แผ่นภาพ ริมประ บ
การณ์ จิ๊กซอร์ โดมิโน ชุด ุ่นมือ ฯลฯ จานวน 4 ศูนย์ ๆ
ละ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา

งินอุด นุน ่วนราชการ
โครงการค่ายคุณธรรม
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาล มือง ชียงราย พื่อดา นิน
โครงการค่ายคุณธรรม ตาม นัง ือ ศธ 04043.171/205 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 54
ลาดับที่ 41
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โครงการค่ายพัฒนากิจกรรม ่ง ริมการ รียนรู้

จานวน

52,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

2,548,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาล มือง ชียงราย พื่อดา นิน
โครงการค่ายพัฒนากิจกรรม ่ง ริมการ รียนรู้ ตาม นัง ือ ศธ
04043.171/205 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 54
ลาดับที่ 44
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาล มือง ชียงราย พื่อดา นิน
โครงการ ข้าค่ายภาษาอังกฤษ ตาม นัง ือ ศธ 04043.171/205
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 54
ลาดับที่ 45
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลางวัน
พื่อจ่าย ป็นค่า นับ นุนอา ารกลางวันแก่ ด็กนัก รียนโรง รียน
อนุบาล มือง ชียงราย จานวน ด็ก 637 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
รียนและประถมศึกษา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 50
ลาดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

760,800 บาท

รวม

540,800 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

396,800 บาท

จานวน

3,000 บาท

ค่าตอบแทนอา า มัครนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 144,000
บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าป่วยการชด ชยการงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ
นับ นุนการปฏิบัติ น้าที่ในการดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก่ อา า มัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลา นาอยู่ในองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่นแ ่งพื้นที่ รือใกล้ คียงที่ได้รับคา ั่งช่วย นับ
นุนการปฏิบัติ น้าที่ในการดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากผู้
บริ ารท้องถิ่น จานวน 2 คน อัตราคนละ 6,000 บาท จานวน 12
ดือน
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป แผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ุข
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครอง ่วนถิ่นและการ บิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่า ารวจข้อมูลจานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์
พื่อจ่าย ป็นค่า ารวจข้อมูล ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคไข้ ลือดออกใน
ชุมชน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ติดต่อและควบคุมโรคไข้ ลือดออกในชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารแผ่นพับ ค่าป้าย
รณรงค์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที3่
โครงการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคไข้ ลือดออกในชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายอะ บท น้ายา คมี น้ามัน
ชื้อ พลิง ค่าจ้าง มาในการพ่น าร คมี ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 3
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โครงการป่นจักรยาน พื่อ ุขภาพ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,750 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป่ันจักรยาน พื่อ ุขภาพ ค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอา าร ช้าพร้อมน้าดื่ม ค่า
จัด ตรียม ถานที่ ค่า ช่า ครื่อง ียง
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 19
โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธ์ยุงลาย มู่ที่ 6
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15
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โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย

มู่ที่ 7

จานวน

1,750 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15

โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย มู่ที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าน้าดื่ม ค่า
อก ารแผ่นพับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15
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โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธ์ัยุงลาย มู่ที่ 8

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่า อก ารแผ่น
พับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15

โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย มู่ที่ 9
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15
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โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย มู่ที่ 1

จานวน

1,750 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15

โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย มู่ที่ 3
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่า อก ารแผ่น
พับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15
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โครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์ยุงลาย มู่ที่ 5

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,250 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กาจัดแ ล่ง พาะพันธุ์
ยุงลาย ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที่ 15

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือดออก ชิงรุก มู่ 1
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือด
ออก ชิงรุก ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่า อก าร
แผ่นพับ ค่าค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือดออก ชิงรุก มู่ 6

จานวน

3,250 บาท

จานวน

3,250 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือด
ออก ชิงรุก ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอา ารกลาง
วัน ค่า อก ารแผ่นพับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือดออก ชิงรุก มู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือด
ออก ชิงรุก ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอา ารกลาง
วัน ค่า อก ารแผ่นพับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 1
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โครงการ ่ง ริมความรู้และปฏิบัติตน พื่อ ุขภาพที่ดีของผู้ ูงอายุ
มู่ 2

จานวน

13,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมความรู้และปฏิบัติตน
พื่อ ุขภาพที่ดีของผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 65
ลาดับที่ 34
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า ในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท ลงวันที่
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที4่
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โครงการอบรมด้ัาน ุขภาพของประชาชนและตรวจ ารพิษในร่าง
กาย มู่ที่ 1

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้าน ุขภาพของ
ประชาชนและตรวจ ารพิษในร่างกาย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าป้าย ค่าวั ดุ อก าร
ประกอบการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 16
โครงการอบรมด้าน ุขภาพของประชาชนและตรวจ ารพิษในร่าง
กาย มู่ 5
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้าน ุขภาพของ
ประชาชนและตรวจ ารพิษภัยในร่างกาย ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลางวัน ค่าวั ดุ
อุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที1่ 6
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โครงการอบรมด้าน ุขภาพของประชาชนและตรวจ ารพิษในร่าง
กาย มู่ที่ 6

จานวน

10,000 บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ุขภาพของประชาชน มู่ที่ 10 จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้าน ุขภาพของ
ประชาชนและตรวจ ารพิษในร่างกาย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าป้าย ค่าวั ดุ อก าร
ประกอบการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 59
ลาดับที1่ 6

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที1่ 7

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ุขภาพของประชาชน มู่ที่ 7 จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่า อก ารประกอบ
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 17
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ุขภาพของประชาชน มู่ 2
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัด ถานที่ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 17
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ุขภาพของประชาชน มู่ 8

จานวน

13,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัด ถานที่ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 17
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ุขภาพของประชาชน มู่ที่ 6
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ุขภาพของประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 17
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้าน ุขภาพของประชาชนและโทษพิษภัย
ของ าร คมี มู่ที่ 3

จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ด้าน ุขภาพ
ของประชาชนและโทษพิษภัยของ าร คมี ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 18
โครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องการจัดการ ุขภาพชุมชนแบบ ชิงรุก จานวน

15,000 บาท

พืัอ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องการจัดการ
ุขภาพชุมชนแบบ ชิงรุก ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่า อก ารประกอบ
การอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 60
ลาดับที2่ 0
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องโรคติดต่อ โรคระบาด มู่ 3

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้ตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องโรค
ติดต่อ โรคระบาด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าป้าย ค่า อก ารประกอบ
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่อง มุนไพรใกล้ตัว พื่อ ุขภาพ มู่ 6
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่อง มุนไพร
ใกล้ตัว พื่อ ุขภาพ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์และ อก าร
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 53
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โครงการอบรมอา าปศุ ัตว์

จานวน

3,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอา าปศุ ัตว์ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและ
งาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 61
ลาดับที่ 29

งินอุด นุน อกชน
โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดิน มู่ที่ 10
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 10
ดา นินตามโครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 7
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โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน มู่ที่ 11

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 11
ดา นินตามโครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 7
โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน มู่ที่ 5
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 5 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 7
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โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน มู่ที่ 9

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 9 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีน
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 7
โครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ มู่ที่ 3
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 3 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 10
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โครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ มู่ที่ 5

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 5 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 10
โครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ มู่ที่ 6
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 6 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 10

น้า : 79/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ มู่ที่ 8

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 8 ดา นิน
ตามโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 10
โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่ มู่ที่ 2
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 2 ดา นิน
ตามโครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 12

น้า : 80/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่ มู่ที่ 4

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 4ดา นิน
ตามโครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 12
โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่ มู่ที่ 11

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 11
ดา นินโครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 12

น้า : 81/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่ มู่ที่ 7

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 7 ดา นิน
โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 12
โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่ มู่ที่ 9
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 9 ดา นิน
โครงการตรวจ ุขภาพ คลื่อนที่
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 12

น้า : 82/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมโภชนาการและ ุขภาพอนามัยแม่และ ด็ก มู่ที่ 3

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 2 ดา นิน
ตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 4
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า มู่ที่ 4
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 3 ดา นิน
ตามโครงการ ่ง ริมโภชนาการและ ุขภาพอนามัยแม่และ ด็ก
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 59 ลาดับที่ 9
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า มู่ที่ 2

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 4 ดา นิน
ตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 4

น้า : 83/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า มู่ที่ 6

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 6 ดา นิน
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 4
โครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า มู่ที่ 1
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 1ดา นิน
ตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 58 ลาดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม มู่ที่ จานวน
7

น้า : 84/167

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 7 ดา นิน
โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
-ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 6
โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม มู่ที่ จานวน
8
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 8 ดา นิน
โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 6

10,000 บาท
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โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประ งค์ มู่ที่ 10

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 10
ดา นินตามโครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประ งค์ ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 5
โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประ งค์ มู่ที่ 1
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 1 ดา นิน
โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประ งค์
-ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งาน าธารณ ุข งานบริการ าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 58
ลาดับที่ 5

น้า : 86/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

โครงการ ง คราะ ์พัฒนาคุณภาพชีัวิตผู้ด้อยโอกา ทาง ังคม ผู้ยาก จานวน
ไร้ และผู้มีรายได้น้อย

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ง คราะ ์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกา ทาง ังคม ผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย ใน ขต
ทศบาลตาบล ันทราย
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการชุมชน
และ ังคม แผนงาน ังคม ง คราะ ์ งาน วั ดิการ ังคมและ
ังคม ง คราะ ์
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 20
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,219,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,142,700 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,024,100 บาท

จานวน

45,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้าง มาซ่อมแซม ียงตาม ายภายใน มู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ บ้านป่าย้าง มู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาซ่อมแซม ียงตาม ายภายใน มู่บ้าน
พร้อมอุปกรณ์
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 12
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โครงการจ้าง มาซ่อมแซม ยี งตาม ายภายใน มู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ บ้าน ันทรายน้อย มู่ที่ 2

จานวน

28,350 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาซ่อมแซม ียงตาม ายภายใน มู่บ้าน
พร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชุมชน งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 13
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกิจกรรมการ ฝ้าระวังการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝ้าระวังการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ กลุ่ม อพม. ตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 65
ลาดับที่ 27
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้ ูงอายุตาบล ันทราย

จานวน

18,000 บาท

จานวน

27,100 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้ ูงอายุ
ตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า งินรางวัลการ
แข่งขัน ค่าจัดทาพิธีจุดคบ พลิง ค่าวั ดุและอุปกรณ์จัด ตรียม
ถานที่ ค่า ช่า ครื่อง ียง ค่าจ้าง มาจัด ก็บขยะ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 57
ลาดับที่ 68
โครงการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น มุนไพรและลูกประคบ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่น
มุนไพรและลูกประคบ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ กลุ่มผู้ ูงอายุตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 66
ลาดับที่ 44
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โครงการฝึกทักษะการใช้ มาร์ทโฟนและ ทคโนโลยี าร น ทศ

จานวน

4,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะการใช้ มาร์ทโฟน
และ ทคโนโลยี าร น ทศ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที่ 62
โครงการพัฒนาการมี ่วนร่วมของประชาชน มู่ที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการมี ่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่า อก ารประกอบการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 67 ลาดับที่ 48
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โครงการพัฒนา ุขภาพด้านร่างกายและจิตใจโดยลีลาศ

จานวน

4,000 บาท

โครงการ ยาวชนรักบ้าน กิด าม ัมพันธ์คน ามวัยใ ่ใจครอบครัว) จานวน
มู่ที่ 10

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา ุขภาพด้านร่างกายและ
จิตใจโดยการลีลา ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที5่ 9

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ยาวชนรักบ้าน กิด าน
ัมพันธ์คน ามวัยใ ่ใจครอบครัว) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 62
ลาดับที2่
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โครงการลดใช้พลังงานชุมชนและครอบครัว การทา ตา ผาขยะแบบ จานวน
ไร้ควัน)

18,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดใช้พลังงานชุมชนและครอบ
ครัว การทา ผา ตาขยะแบบไร้ควัน) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
อก ารและวั ดุในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 78
ลาดับที6่
โครงการศูนย์การ รียนรู้การบริ ารจัดการขยะ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การ รียนรู้การบริ าร
จัดการขยะ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่า
อก ารแผ่นพับ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 79
ลาดับที1่ 4

จานวน

30,000 บาท
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โครงการ ่ง ริมกองทุนแม่ของแผ่นดิน มู่ที่ 8

จานวน

30,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมกองทุนแม่ของแผ่น
ดิน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 63
ลาดับที9่

โครงการ ่ง ริมการ รียนรู้ ศรษฐกิจพอ พียงของผู้ ูงอายุ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมการ รียนรู้ ศรษฐกิจ
พอ พียงของผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 5
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โครงการ ่ง ริมการออกกาลังกาย และนันทนาการในผู้ ูงอายุ

จานวน

4,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมการออกกาลังกายและ
นันทนาการในผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที5่ 1
โครงการ ่ง ริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ตรี

มู่ที่ 7

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ ตรี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที่ 77
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โครงการ ่ง ริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ตรี มู่ที่ 8

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ ตรี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์และ อก าร
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที่ 77
โครงการ ่ง ริมและฟ้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมและฟ้นฟูศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 48
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โครงการ ่ง ริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรม ัมพันธ์
ครอบครัว ุข ันต์)

จานวน

34,200 บาท

จานวน

17,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน กิจกรรม ัมพันธ์ครอบครัว ุข ันต์ ) ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่า อก ารและวั ดุในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 67
ลาดับที่ 52
โครงการ ่ง ริม ตรีวิถีชีวิตใ ม่กับ ศรษฐกิจพอ พียง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริม ตรีวิถีชีวิตใ ม่กับ
ศรษฐกิจพอ พียง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารใน
การอบรม ฯลฯ กลุ่มพัฒนา ตรีตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) พ่ัม ติมคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 1
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โครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงวัยด้านการคิด ชิงบวกและการ ร้างคุณ จานวน
ค่าทาง ังคม

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงวัยด้านการ
คิด ชิงบวกและการ ร้างคุณค่าทาง ังคม ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุ
การอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที่ 57
โครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงวัยด้านการป้องกันโรค มอง ื่อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงวัยด้านการ
ป้องกันโรค มอง ื่อม ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 54

จานวน

4,000 บาท

น้า : 97/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงอายุด้านอา ารกับโรคไม่ติดต่อ

จานวน

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริม ุขภาพผู้ ูงอายุด้าน
อา ารกับโรคไม่ติดต่อ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 52
โครงการ ่ง ริม ุขภาพและนันทนาการโดยการราวงมาตรฐาน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริม ุขภาพและ
นันทนาการโดยการราวงมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 4

น้า : 98/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มผู้ ูงอายุ กิจกรรมการตัดตุงล้านนา) มู่ จานวน
ที่ 6

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มผู้ ูง
อายุ การตัดตุงล้านนา) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์และ
อก ารการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 24
โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การทากล้วย ้น) มู่ที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การทากล้วย ้น) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 62 ลาดับที่ 7

จานวน

13,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) จานวน
มู่ที่ 10

น้า : 99/167

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7
โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) จานวน
มู่ที่ 5
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) จานวน
มู่ที่ 7

น้า : 100/167

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การทาน้ายาอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7
โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การประดิษฐ์ใบตอง) มู่ที่ 4 จานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การประดิษฐ์ใบตอง) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การแปรรูปอา าร) มู่ที่ 10 จานวน

น้า : 101/167

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การแปรรูปอา าร) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 62 ลาดับที่ 7
โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การพับ รียญโปรยทานจาก จานวน
ริบบิ้น) มู่ที่ 6
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การพับ รียญโปรยทานจากริบบิ้น) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

10,000 บาท

น้า : 102/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:30

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การ ย็บกระ ป๋าผ้า
อ นกประ งค์) มู่ที่ 1

จานวน

10,000 บาท

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การ ย็บถุงผ้าอ นกประ งค์) จานวน
มู่ที่ 2

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การ ย็บกระ ป๋าผ้าอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การ ย็บถุงผ้าอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

น้า : 103/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การ ย็บถุงผ้าอ นกประ งค์) จานวน
มู่ที่ 9

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี อบรม ชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้แ ้ง) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7
โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การ านตะกร้าจาก ้น
พลา ติก) มู่ที่ 11
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การ านตะกร้าจาก ้นพลา ติก) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

จานวน

10,000 บาท

น้า : 104/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี การอบรมจัดดอกไม้แ ้ง)
มู่ที่ 3

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี การอบรมจัดดอกไม้แ ้ง) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและ
อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7
โครงการ ง่ ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี อบรม ชิงปฎิบัติการจัด
ดอกไม้แ ้ง) มูท่ ี่ 8
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา
ตรี อบรม ชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้แ ้ง) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7

น้า : 105/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรีตาบล ันทราย

จานวน

22,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพกลุ่มพัฒนา ตรี
ตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารในการอบรม ฯลฯ
กลุ่มพัฒนา ตรีตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 7
โครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ การตัดตุงและทาโคมไฟด้วยผ้า)
มู่ที่ 8
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ การตัด
ตุงและทาโคมไฟด้วยผ้า) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 24

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

น้า : 106/167

โครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ การทาน้ายาอ นกประ งค์) มู่ที่ 1 จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ การทา
น้ายาอ นกประ งค์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวั ดุและอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 24
โครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ จัก าน) มู่ที่ 9
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูง
อายุ จัก าน) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 24

น้า : 107/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ อบรมการทา ปลญวนด้วย ศษผ้า)
มู่ที่ 5

จานวน

10,000 บาท

โครงการ ่ง ริมอาชีพ ลักด้วย ศรษฐกิจพอ พียง ผู้พิการตาบล ัน จานวน
ทราย)

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ อบรม
การทา ปลญวนด้วย ศษผ้า) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์และ
อก ารการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 64 ลาดับที่ 24

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมอาชีพ ลักด้วย
ศรษฐกิจพอ พียง กลุ่มผู้พิการตาบล) ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 64
ลาดับที่ 25

น้า : 108/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการ ร้างขวัญกาลังใจและยกย่องผู้กระทาคุณประโยชน์ต่อ
ังคมของผู้ ูงอายุ ตาบล ันทราย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ร้างขวัญกาลังใจและยกย่องผู้
กระทาคุณประโยชน์ต่อ ังคมของผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่า กียรติบัตรพร้อมกรอบรูป ค่าริบบิ้นประดับกรอบ กลุ่มผู้
ูงอายุตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 65
ลาดับที่ 35
โครงการ ันทนาการด้าน พลงและดนตรี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ันทนาการด้าน พลงและ
ดนตรี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 57
ลาดับที่ 70
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โครงการ ริม ร้างพลังจิต าธารณะ

จานวน

20,000 บาท

โครงการ ริม ร้างรายได้ใ ้แก่ กษตรกร อบรมและศึกษาดูงานการ จานวน
แปรรูปข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ริม ร้างพลังจิต
าธารณะ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 65 ลาดับที่ 31

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ริม ร้างรายได้ใ ้แก่
กษตรกร อบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารในการอบรม ฯลฯ
ศูนย์ถ่ายทอด ทคโนโลยีตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 49 ลาดับที1่ 3
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โครงการ มู่บ้านน่าอยู่ ะอาดไร้ขยะ มู่ที่ 2

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ มู่บ้านน่าอยู่ ะอาดไร้
ขยะ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 78 ลาดับที5่
โครงการอบรมกฎ มาย บื้องต้น า รับประชาชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎ มาย บื้องต้น า รับ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 68
ลาดับที6่ 2
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โครงการอบรมกฎ มาย บื้องต้นใ ้กับประชาชน มู่ที่ 6

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎ มาย บื้องต้นใ ้กับ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 68 ลาดับที6่ 2
โครงการอบรมการคัดแยกขยะตาบล ันทราย
จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการคัดแยกขยะตาบล
ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 78 ลาดับที3่
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โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ พื่อการ ื่อ ารและการท่อง ที่ยว จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ พื่อ
การ ื่อ ารและการท่อง ที่ยว ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที6่ 1
โครงการอบรมการทายา ม่อง มุนไพรอ นกประ งค์ มู่ที่ 5
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทายา ม่อง มุนไพร
อ นกประ งค์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) พ่ัม ติมคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 8 ลาดับที่ 3

จานวน

10,000 บาท
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โครงการอบรมการพัฒนาจิต

จานวน

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการพัฒนาจิต ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุ
การอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที่ 60
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการขยะไม่ ป็นพิษความคิด ร้าง รรค์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการขยะไม่
ป็นพิษความคิด ร้าง รรค์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 57
ลาดับที่ 64
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการผูกผ้าและจับจีบผ้า มู่ที่ 6

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการผูกผ้าและ
จับจีบผ้า ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์และ อก าร
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที8่ 1
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการและการประชุมใ ญ่ประจาปี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการและการ
ประชุมใ ญ่ประจาปี ในการใ ้ความรู้ คาแนะนาในด้านการดูแล
ุขภาพของประชาชน บื้องต้น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก าร
และวั ดุในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 69 ลาดับที่ 66
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติดการ พื่อ พิ่มศักยภาพผู้ ูงอายุตาบล ัน
ทราย

จานวน

25,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อ พิ่ม
ศักยภาพผู้ ูงอายุตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก าร
และวั ดุในการอบรม ฯลฯ กลุ่มผู้ ูงอายุตาบล)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 66
ลาดับที่ 42
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ บื้องต้นด้วยโยคะ
จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ บื้อง
ต้นด้วยโยคะ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 56
ลาดับที่ 58

น้า : 116/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพกลุ่มพัฒนา ตรี มู่ที่ 10

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพกลุ่ม
พัฒนา ตรี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที่ 78
โครงการอบรม พิ่มประ ิทธิภาพกลุ่มพัฒนา ตรีตาบล ันทราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ
กลุ่มพัฒนา ตรีตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที7่ 8

น้า : 117/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรม พิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนา ตรี มู่ที่ 2

จานวน

13,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม พิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนา
ตรี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุและอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 70 ลาดับที่ 78
โครงการอบรม พิ่มศักยภาพผู้นาและประชาชนตาบล ันทราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม พิ่มศักยภาพผู้นาและ
ประชาชนตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก ารและวั ดุใน
การอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 68
ลาดับที่ 63

น้า : 118/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน อา าพัฒนาชุมชน จานวน
ตาบล ันทราย)

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาชุมชน อา าพัฒนาชุมชนตาบล ันทราย) ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา าร
ว่าง ค่า อก ารและวั ดุในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 68
ลาดับที่ 59
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมผู้ ูงอายุ มู่ที่ 10
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วัฒนธรรมผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่ารถโดย ารปรับอากาศ ค่าของ มนาคุณ
ในการดูงานค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 68 ลาดับที7่ 0

จานวน

26,050 บาท

น้า : 119/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มโอทอปและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จานวน

25,000 บาท

จานวน

26,050 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
อก ารและวั ดุในการอบรม ฯลฯ กลุ่มโอทอปตาบล ันทราย)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 49
ลาดับที1่ 4
โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลก ปลี่ยน รียนรู้ ครือข่ายกลุ่ม
องค์กร มู่ที่ 10
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานแลก
ปลี่ยน รียนรู้ ครือข่ายกลุ่มองค์กร ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 66 ลาดับที3่ 9

น้า : 120/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลก ปลี่ยน รียนรู้ ครือข่ายกลุ่ม
องค์กร มู่ที่ 2

จานวน

32,450 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานแลก
ปลี่ยน รียนรู้ ครือข่ายกลุ่มองค์กร ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่า อก าร
ประกอบการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 66 ลาดับที่ 39
โครงการอบรมใ ้ความรู้กฏ มายชาวบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้กฎ มายชาว
บ้านใ ้แก่ผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 57
ลาดับที่ 67

น้า : 121/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:31

โครงการอบรมใ ้ความรู้การจัด ภาพแวดล้อมใ ้น่าอยู่ปลอดภัย
และการป้องกันอุบัติ ตุในผู้ ูงอายุ

จานวน

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้การจัด ภาพ
แวดล้อมใ ้น่าอยู่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติ ตุในผู้ ูง
อายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 66
ลาดับที่ 40
โครงการอบรมใ ้ความรู้การใช้ยา มุนไพรใกล้ตัว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้การใช้ยา
มุนไพรใกล้ตัว ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 55
ลาดับที่ 53
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โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้าน ิทธิประโยชน์ของผู้ ูงอายุ

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ด้าน ิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ูงอายุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่า อก าร ค่าวั ดุการอบรม
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 57
ลาดับที่ 69
โครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องการดูแลผู้ ูงอายุที่ป่วยติด ตียงใน
จานวน
ชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องการดูแลผู้
ูงอายุที่ป่วยติด ตียงในชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า อก าร
และวั ดุในการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 67
ลาดับที่ 51

4,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

118,600 บาท

จานวน

23,100 บาท

จานวน

85,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทวั ดุคงทนและ
วั ดุ ิ้น ปลือง ที่ใช้ในกิจกรรมของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ช่น ปอตไลท์ ปลั๊กไฟ ทปพัน ายไฟ ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กลอย ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคง
ทน และวั ดุ ิ้น ปลือง ที่ใช้ในกิจการของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ช่น กระติกน้าร้อน ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า ัวแก๊ ม้อ
ใ ญ่ ชาม กระติกน้าแข็ง กล่องพลา ติก ม้อ อง ู ตะกร้าใ ่
แก้ว ม้านั่งพลา ติก
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อยานพา นะและขน ่ง ใช้ในกิจการของ
ทศบาลตาบล ันทราย ประ ภท วั ดุคงทน วั ดุ ้ัน ปลือง และ
วั ดุอุปกรณ์ประกอบและอะไ ่ล ช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุยแจ ลื่อน คีมล๊อค กระจกโค้งมน ัญญาณ
ไฟกระพริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน กรวยจราจร แผงกั้น
ล็ก ไฟฉาย บรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
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งบลงทุน

รวม

76,900 บาท

รวม

76,900 บาท

จานวน

15,000 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ ียงตาม ายประจา มู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มู่ จานวน
ที่ 9

50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อพัดลมอุต า กรรม ี่ขา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุต า กรรม ี่ขา ขนาดใบพัด 25
นิ้ว จานวน 6 ตัว ๆละ 2,500 บาท ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ียงตาม ายประจา มู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง โดยการจัดซื้อ ายลาโพง ลาโพง
ฮอร์น แอมป์ ไมค์ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งาน ่ง
ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จัดซื้อ ครื่องขยาย ียง ขนาด 550 วัตต์
จานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง ขนาด 550 วัตต์ จานวน 1
ครื่อง
- ต้ังจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาล
ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ่ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

11,900 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

488,750 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

478,750 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

478,750 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการประ พณีลอยกระทงตาบล ันทราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประ พณีลอยกระทงตาบล ัน
ทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าป้าย ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 15

โครงการวัฒนธรรมไทย ายใยชุมชนตาบล ันทราย
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ายใยชุมชน
ตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าป้าย ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 13
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โครงการวัน ข้าพรรษาตาบล ันทราย

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน ข้าพรรษา
ตาบล ันทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ ทียน ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 14

โครงการ ่ง ริมประ พณีลอยกระทง มู่ที่ 5
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมประ พณีลอย
กระทง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าค่าจัดขบวน ค่า ช่า
ครื่อง ียง ค่า ถานที่ ค่าประกวดกระทง ค่ากรรมการ
ตัด ิน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 14
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โครงการ ่ง ริมประ พณีลอยกระทง มู่ที่ 10

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมประ พณีลอย
กระทง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัด ถานที่ ค่า ช่า
ครื่อง ียง ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 14

โครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาท้องถิ่น มู่ที่ 8
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าดอกไม้ในพิธี ปิด ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 71
ลาดับที่ 1
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โครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาท้องถิ่น มู่ที่ 1

จานวน

15,000 บาท

โครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาภูมิปญญาท้องถิ่น อบรมท่า จานวน
รากลองยาวประยุกต์) มู่ที่ 6

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า อก าร
ประกอบการอบรม ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 71
ลาดับที่ 1

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ่ง ริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ภูมิปญญาท้องถิ่น อบรมท่ารากลองยาวประยุกต์) ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่าอา ารว่าง ค่า
วิทยากร ค่า อก ารการอบรม ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 71
ลาดับที่ 1
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โครงการ ่ง ริม ภาวัฒนธรรมตาบล ันทราย

จานวน

33,750 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ่ง ริม นับ นุนกิจกรรม ภา
วัฒนธรรม ช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน กิจกรรมต่าง ๆ
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าพา นะ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 71
ลาดับที่ 3

โครงการ ืบชะตาแม่น้าลาว ตาบล ันทราย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการ ืบชะตาแม่น้าลาว ค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวั ดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอา าร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 16
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โครงการ ืบ านประ พณีลอยกระทง มู่ที่ 9

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีลอย
กระทง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ค่าจัด วที ค่าวั ดุอุปกรณ์และดอกไม้ตกแต่งขบวน ค่าจัด ถาน
ที่ ค่า ช่า ครื่อง ียง ค่าตอบแทนกรรมการและค่ารางวัลประกวด
กระทง ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 15

โครงการ ืบ านประ พณีล้านนา การ ง คราะ ์บ้าน มู่ที่ 9
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ
ง คราะ ์บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าอา ารว่าง ค่า
อา ารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า ช่า ครื่อง ียง ค่าวั ดุอุปกรณ์การ
่ง คราะ ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 36
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โครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ ง คราะ ์บ้าน มู่ที่ 11

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ
ง คราะ ์บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 36

โครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ ง คราะ ์บ้าน มู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ
ง คราะ ์บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 36
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โครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ ง คราะ ์บ้าน มู่ที่ 2

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ
ง คราะ ์บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 36

โครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ ง คราะ ์บ้าน มู่ที่ 6
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านประ พณีล้านนาการ
ง คราะ ์บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 36
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โครงการ ืบ านภูมิปญญาท้องถิ่นตาบล ันทราย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ืบ านภูมิปญญาท้องถิ่นตาบล ัน
ทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าวั ดุ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 33

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น

มู่ที่ 10

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณี
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 35
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โครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น มู่ที่ 5

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณี
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 35

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณีล้านนา มู่ที่ 9
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ืบ านวัฒนธรรมประ พณี
ล้านนา ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 35
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โครงการอบรม าม ณรภาคฤดูร้อนตาบล ันทราย

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม าม ณรภาคฤดูร้อนตาบล ัน
ทราย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้าง มาจัดทา อก าร ค่าจัดทาใบประกาศ
กียรติคุณ ค่าจัด ถานที่ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 9

งินอุด นุน ่วนราชการ
โครงการ ืบ านประ พณีนมั การและ รงน้าพระธาตุดอยตุง
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย ตามโครงการ
ืบ านประ พณีนมั การและ รงน้าพระธาตุดอย
ตุง ประจาปี 2564 ตาม นัง ือ ที่ ชร 0031/ว8169 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งานการศา นาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศา นา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ป็นไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 74 ลาดับที่ 38
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

371,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

330,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง ใช้ในกิจกรรมของ
ทศบาล ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการ
โยธา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา
วั ดุก่อ ร้าง
จานวน

50,000 บาท

วั ดุ านักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงาน ประ ภท วั ดุคง
ทน ได้แก่ กรรไกร ไม้บรรทัด ล็ก ตรายาง ที่ ย็บกระดาษขนาด
ล็ก ก้าอี้พลา ติก ฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แก่ ช่น ปากกา ดิน อ กระดาษ มึก ไม้บรรทัด น้ายา
ลบคาผิด กาว ซอง อก าร คลิปฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการ
โยธา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง า รับใช้ในกิจการของ ทศบาลตาบล
ันทราย ช่น ปูนซี มนต์ ทราย ว่าน ตะปู ปูน
ซี มนต์ ทิน นอร์ อิฐ รือซี มนต์บล็อก ังกะ ี ค้อน ไม้ต่าง ๆ
คีม ชะแลง จอบ ียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาล
ตาบล ันทราย ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผนงาน
อุต า กรรมและการโยธา งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการ
อุต า กรรมและการโยธา
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

รวม

41,500 บาท

รวม

41,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ใช้ในกิจการของ
ทศบาล ช่น แผ่น รือจานบนทึกข้อมูล ตลับผง มึก า รับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง มา ์ มนบอร์ด แป้น
พิมพ์ แผ่นกรองแ ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
จัดซื้อตู้ ก็บแฟ้ม อก าร 40 ช่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บแฟ้ม อก าร 40 ช่อง ทาจากแผ่น
ล็ก คลือบ ี ไม่มีบานปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 92 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 31 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จานวน 1 ตู้ ราคาตาม
ท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อโต๊ะทางาน

จานวน

6,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ูงไม่น้อยกว่า 75
ซม. จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด)
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา
- ป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลว 9 มิ.ย. 2558 รื่อง การปรับปรุง ลักการจาแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
ลัก 6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน การประมวลผล ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง รือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการ
ใช้ น่วยความจา ลักในการแ ดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลัก RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB - มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี
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กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB
จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
- ป็นไปตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับการอุต า กรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

6,537,355 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

6,137,355 บาท

รวม

6,137,355 บาท

จานวน

88,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าซ่อมแซมถนน ที่ชารุด ีย ายในพื้นที่ตาบล ันทราย ช่น ถนน
ลูกรัง ถนนคอนกรีต ริม ล็ก รางระบายน้าคอนกรีต ริม
ล็ก ,ฝารางระบายน้าคอนกรีต ริม ล็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านบริการ
ชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้าง
โครง ร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อ ติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อ ติม ้อง ก็บของ บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5
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พื่อจ่าย ป็นค่าต่อ ติม ้อง ก็บของ บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5 โดยการ
ต่อ ติม ้องด้าน น้า ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 4.60
มตร ูง 2.30 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 20/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195474 ,E 586634
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 ซอย 5
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 ซอย 5
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 103 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 412 ตาราง มตร ชนิดมีไ ล่ทาง ินคลุกข้าง
ละ 0.50 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 36/2564
) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195750 ม, E 583042 จุด
ิ้น ุดโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195700 ,E 583091
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 38
ลาดับที่ 162

จานวน

235,000 บาท
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โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านโป่ง ลี มู่ที่ 3 คันแม่น้าลาว)

จานวน

429,400 บาท

จานวน

101,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล.บ้านโป่ง ลี มู่ที่ 3 คันแม่น้า
ลาว ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 195 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตาราง มตร ชนิดมีไ ล่ทาง ิน
คลุกข้างละ 0.50 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 1/2564) จุด ร่ัมต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193428 E 583370 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193430 E 583197
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 11

โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5 ซอย 3/1
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล.บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5 ซอย 3/1
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 45.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง มตร ไ ล่ทาง ินคลุกข้างละ 0.30
มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 19/2564) จุด ริ่ม
ต้นโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195229 , E 586495 จุด ิ้น ุด
โครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195184 ,E 586492
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พิ่ม ติม คร้ัง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 7 ลาดับที่ 21
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โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านใ ม่ ันติ ุข มู่ที่ 10 ซอย 13

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านใ ม่ ันติ ุข มู่ที่ 10
ซอย 13 ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 45 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง มตร ชนิดมีไ ล่ทาง ิน
คลุกตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 6/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2197181 , E 586346 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2197193 , E 586302
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 42
ลาดับที่ 205

โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านใ ม่ ันติ ุข มู่ที่ 10 ซอย 5/3
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล. บ้านใ ม่ ันติ ุข มู่ที่ 10
ซอย 5/3 ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 45 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง มตร ชนิดมีไ ล่ทาง ิน
คลุกข้างละ 0.50 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 5/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196927 , E 585554 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196959 , E 585592
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 42
ลาดับที่ 205
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โครงการก่อ ร้างรั้ว ค ล. บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 ศูนย์นันทนาการ
ประจาตาบล ันทราย)

จานวน

105,000 บาท

จานวน

247,900 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรั้ว ค ล. บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 ศูนย์
นันทนาการประจาตาบล ันทราย) ขนาดกว้างช่องละ 2.00
มตร ความยาวรวม 30 มตร ูง 1.60 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 28/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195910 E 583108 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196032 ,E 583150
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 31

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้าน ัน
ทราย ลวง มูท่ ี่ 1 บ้านริมลาว)
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้าน ันทราย ลวง มู่ที่ 1 ริมลาว) ขนาดกว้าง 0.30
มตร ยาว 112.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.40 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 31/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194411 ,E 585100 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2194464 , E 585208
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 47
ลาดับที่ 256
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้าน ัน
ทราย ลวง มูท่ ี่ 1 ปากซอย 4 ถึงริมถนน ซอย 6

จานวน

134,400 บาท

จานวน

139,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้าน ันทราย ลวง มู่ที่ 1 ปากซอย 4 ถึงริมถนน ซอย 6
ขนาดกว้าง 0.30 มตร ยาว 61.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.45
มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 32/2564) จุด ริ่ม
ต้นโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195305 , E 585263 จุด ิ้น ุด
โครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195245 , E 585238
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 47
ลาดับที่ 257

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่า
กล้วย มู่ที่ 6 ซอย 10
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้านป่ากล้วย มู่ที่ 6 ซอย 10 ขนาดกว้าง 0.30
มตร ยาว 63.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.42 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 9/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196638 , E 586486 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196665 , E 586449
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 34
ลาดับที่ 118
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่า
กล้วย นือ มูท่ ี่ 11

จานวน

391,700 บาท

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่าข่า จานวน
มู่ที่ 8

115,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้านป่ากล้วย นือ มู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 0.30
มตร ยาว 186.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.42 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 15/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2197159 , E 586756 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2197151 , E 586914
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 44
ลาดับที่ 225

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.40 มตร ยาว 52 มตร ลึก
ฉลี่ย 0.40 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 42/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195946 , E 582815 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195993 , E 582843
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 38
ลาดับที่ 155

น้า : 146/167

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 14:11:32

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านใ ม่
ทรายทอง มู่ที่ 9 ซอย 8

จานวน

102,100 บาท

จานวน

150,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้านใ ม่ทรายทอง มู่ที่ 9 ซอย 8 ขนาดกว้าง 0.30
มตร ยาว 47.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.42 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 12/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195861 , E 586072 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195819 ,E 586074
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 2

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านใ ม่
ันติ ุข มู่ที่ 10 ซอย 3
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูชนิดมีฝา
ปิด บ้านใ ม่ ันติ ุข มู่ที่ 10 ซอย 3 ขนาดกว้าง 0.30
มตร ยาว 65.00 มตร ลึก ฉลี่ย 0.42 มตร ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 7/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196474 , E 585831 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196519 , E 585786
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 42
ลาดับที่ 203
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โครงการก่อ ร้างราชวัตร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างราชวัตร ขนาดกว้าง 2.00 มตร ูง 1.00
มตร จานวน 16 ตัว
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ ังคม แผน
งานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 53
ลาดับที่ 29
โครงการขยาย ขตระบบ ียงตาม ายภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 8
พื่อจ่าย ป็นค่าขยาย ขตระบบ ียงตาม ายภายใน มู่บ้าน มู่
ที่ 8 โดยการ ดิน าย ียงตาม าย ติดตั้งปากลาโพงฮอร์น
ขนาด 15 น้ัว
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 3
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โครงการขยายไ ล่ทางถนน ค ล. ซอย 16 บ้านป่าข่า มู่ที่ 8

จานวน

40,000 บาท

จานวน

594,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าขยายไ ล่ทางถนน ค ล. ซอย 16 บ้านป่าข่า มู่
ที่ 8 โดยการ ทคอนกรีต นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 72 ตาราง มตร ขนาดกว้าง 1.00 มตร ยาว 72 มตร จุดที่
ต้ังโครงการพิกัด N 2195670 , E 582857 ตามแบบ ทศบาล
ตาบล ันทราย ลขที่ 37 /2564)
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 1 ลาดับที่ 3

โครงการวางท่อ ค ล. บ้านป่าตึง มู่ที่ 4 ซอย 10
พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อ ค ล.บ้านป่าตึง มู่ที่ 4 ซอย 10 ขนาด ้น
ผ่าศูนย์กลาง 1.20 มตร จานวน 49 ท่อน และท่อ ค ล. ขนาด
้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 มตร จานวน 15 ท่อน พร้อมก่อ ร้างบ่อ
พัก ค ล.ขนาดกว้าง 1.24 มตร ยาว 1.70 มตร ลึก 2.05
มตร จานวน 6 บ่อ ความยาววางท่อ ค ล.รวมบ่อพัก 71
มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 2/2564) จุด ริ่ม
ต้นโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2196624 , E 582984 จุด ิ้น ุด
โครงการก่อ ร้างพิกัด N 2196656 ,E 583048
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 30
ลาดับที่ 80
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โครงการวางท่อระบายน้า ค ล. บ้าน ันทรายน้อย มู่ที่ 2 ซอย
3/4

จานวน

75,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้า ค ล. บ้าน ันทรายน้อย มู่ที่ 2 ซอย 5 จานวน

195,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้า ค ล.บ้าน ันทรายน้อย มู่ที่ 2
ซอย 3/4 ขนาด ้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มตร พร้อมบ่อพัก
จานวน 2 บ่อ ความยาววางท่อรวมบ่อพัก 35 มตร พร้อมลง ิน
คลุกทับ น้า นา 0.05 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ลขที่ 18/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194577 , E 584564 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194544 , E 584554
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 4

พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้า ค ล. บ้าน ันทรายน้อย มู่ที่ 2
ซอย 5 ขนาด ้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มตร พร้อมบ่อพัก
จานวน 7 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 78 มตร พร้อมลง ินคลุก
ทับ น้า นา 0.05 มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 16/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194224 , E 583805 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194216 , E 583883
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย แผน
งานอุต า กรรมและการโยธา งานก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 5
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ิ่งก่อ ร้าง

จานวน

1,473,855 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุง ิ่งก่อ ร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทศบาลที่ชารุด ีย าย ช่น อาคาร
านักงาน ้องประชุม ้องน้าและทรัพย์ ินของ ทศบาล
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ จานวน 900,000 บาท จ่ายจาก งินอุด
นุนทั่วไป จานวน 573,855 บาท แผนงานอุต า กรรมและการ
โยธา งานก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5
จานวน

63,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ บ้านร่องก๊อ มู่
ที่ 5 โดยการทา ่วนของ ลังคาใ ม่ และขยายพื้นที่ฐานออก
พร้อมทา ากั้นแนว ขต ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 21/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195397 , E 586322
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 3 ลาดับที่ 6
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โครงการปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่ากล้วย มู่ที่ 6 ซอย 11

จานวน

110,600 บาท

จานวน

41,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่ากล้วย มู่ที่ 6 ซอย 11
โดยการรื้อถนน ดิมแล้วก่อ ร้างใ ม่ ขนาดกว้างระ ว่าง 3.20 –
4.70 มตร ยาว 54 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 176 ตาราง มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง ตามแบบ ทศบาลตาบล
ันทราย ลขที่ 8/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196687 , E 586507 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196677 ,E 586557
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 35
ลาดับที่ 124

โครงการปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่ากล้วย มู่ที่ 6 ซอย 14
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่ากล้วย มู่ที่ 6 ซอย 14
โดยการรื้อถนน ดิมแล้วก่อ ร้างใ ม่ ขนาดกว้างระ ว่าง 4.80 –
6.80 มตร ยาว 12 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 67 ตาราง มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง ตามแบบ ทศบาลตาบล
ันทราย ลขที่ 10/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196094 , E 585819
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 35
ลาดับที่ 124
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โครงการปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่าย้าง มู่ที่ 7 ซอย 1
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนน ค ล. บ้านป่าย้าง มู่ที่ 7 ซอย 1
โดยการยกระดับถนนแล้ว ทคอนกรีตใ ม่ ขนาดกว้าง 3.00
มตร ยาว 66 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198
ตาราง มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง ตามแบบ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ลขที่ 24/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193273 , E 584249 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193206 , E 584258
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 36
ลาดับที่ 135

จานวน

109,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนน ค ล. บ้านใ ม่ทรายทอง มู่ที่ 9 ซอย 4
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนน ค ล. บ้านใ ม่ทรายทอง มู่ที่ 9
ซอย 4 จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 ก่อ ร้างไ ล่ทาง ค ล.ขนาดกว้าง 1.00 มตร ยาว 93
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93 ตาราง
มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196136 , E 585313 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2196224 , E 585288
จุดที่ 2 ก่อ ร้างไ ล่ทาง ค ล.ขนาดกว้าง 1.00 มตร ยาว 50
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195987 , E 585551 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195997 , E 585534
จุดที่ 3 รื้อถนนที่ชารุดออกพร้อมก่อ ร้างถนน ค ล.ใ ม่ ขนาด
กว้าง 4.00 มตร ยาว 9.50 มตร นา 0.15 รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 38 ตาราง มตร ชนิดไม่มีไ ล่ทาง จุดดา นินการโครงการก่อ
ร้างพิกัด N 2196133 , E 585307 ตามแบบ ทศบาตาบล ัน
ทราย ลขที่ 13/2564)
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 8

จานวน

100,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนคันกั้นแม่น้าลาว บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5

จานวน

71,200 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคันกั้นแม่น้าลาว บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5
โดยการลง ินคลุกพร้อมปรับ กลี่ย ขนาดกว้าง 4.00
มตร ยาว 500 มตร นา ฉลี่ย 0.05 มตร รือมีปริมาณ ิน
คลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศ์ก มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ลขที่ 23/2564) จุด ริ่มต้นโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194838 , E 585527 จุด ิ้น ุดโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194830 , E 586070
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนท่ัวไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565)
น้าที่ 33 ลาดับที่ 111

โครงการปรับปรุงประปา โรงน้าดื่มอาร์โอ มู่ที่ 8
พื่อ ป็นค่าปรับปรุงระบบประปาโรงน้าดื่มอาร์โอ บ้านป่าข่า มู่
ที่ 8 โดยการ ปลี่ยน ารกรอง และ ครื่องกรองน้าระบบอาร์โอ จุด
ดา นินการโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195639 , E 582796
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 38
ลาดับที่ 156
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โครงการปรับปรุงป้ายซอยภายใน มู่บ้าน บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5

จานวน

35,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซอยภายใน มู่บ้าน บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5
จานวน 14 ป้าย โดยการทา ีใ ม่ ขียนรายการในป้ายใ ม่ ทา
่วนฐานป้ายใ ม่ ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 33/2564)
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565)
น้าที่ 4 ลาดับที่ 9

โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน โดยการ ปลี่ยน
ารกรองระบบประปา ล้างทาความ ะอาดถังและอุปกรณ์ที่ กี่ยว
ข้องของระบบประปา มู่บ้าน
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 45 ลาดับที่ 229
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โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน มู่ที่ 8 บ้านป่าข่า

จานวน

60,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน โดยการ ปลี่ยน ารกรอง มู่ จานวน
ที่ 3 บ้านโป่ง ลี

36,000 บาท

พื่อ ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านป่าข่า มู่ที่ 8 บ้าน
ขุนพล) โดยการ ปลี่ยน ารกรอง จานวน 2 จุด บ้านขุนพล) จุด
ดา นินการโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195709 ,E 582595
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 37
ลาดับที่ 152

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านโป่ง ลี มู่ที่ 3
โดยการ ปลี่ยน ารกรอง จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193580 , E 583734
จุดที่ 2 จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193735 , E 583196
จุดที่ 3 จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193573 , E 582324
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 27 ลาดับที่ 41
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โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน โดยการ ป่าล้างท่อประปา
บ้านป่าข่า มู่ที่ 8

จานวน

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านป่าข่า มู่ที่ 8
โดยการ ป่าล้างท่อประปา
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 37
ลาดับที่ 152

โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านป่าย้าง มู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านป่าย้าง มู่ที่ 7
โดยการ ปลี่ยน ารกรองประปา จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193308 , E 584344
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 36
ลาดับที่ 137
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โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้าน ันทราย ลวง มู่ที่ 1

จานวน

20,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน มู่ที่ 9 บ้านใ ม่ทรายทอง จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้าน ันทราย
ลวง มู่ที่ 1 โดยการ ปลี่ยน ารกรองระบบประปา ตามแบบ
ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 29/2564) จุดดา นินการโครงการ
ก่อ ร้างพิกัด N 2194657 , E 585592
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 23
ลาดับที่ 1

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน บ้านใ ม่ทราย
ทอง มู่ที่ 9 โดยการล้างทาความ ะอาด ปลี่ยน
ท่อ วั ดุกรอง อุปกรณ์ควบคุมน้า ไฟฟ้า ปลี่ยนวั ดุมุง ลังคา ป็น
มทัลชีท ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลขที่ 11/2564) จุด
ดา นินการโครงการก่อ ร้างพิกัด N 2195986 , E 583029
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 40
ลาดับที่ 183
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โครงการปรับปรุงศาลาใน ุ าน บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5

จานวน

46,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงศาลาใน ุ าน บ้านร่องก๊อ มู่ที่ 5 โดย
การ ปลี่ยน ลังคาจาก ดิม ป็นลอนคู่ ป็นแผ่น มทัลชีทขนาดพื้นที่
ไม่น้อยว่า 154 ตาราง มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 22/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2195577 , E 586195
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 4 ลาดับที่ 10

โครงการปรับปรุงอาคาร ก็บของประปา มู่บ้าน บ้าน ันทรายน้อย
มู่ที่ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร ก็บของประปา มู่บ้าน บ้าน ัน
ทรายน้อย มู่ที่ 2 โดยการ ปลี่ยน ลังคา ป็นแผ่น มทัลชีท ยกพื้น
อาคาร และก่อผนังกั้น ้อง ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 17/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2194628 , E 584484
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) พ่ัม ติมคร้ัง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 11
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โครงการปรับปรุงอาคารอ นกประ งค์ บ้าน ันทราย ลวง มู่ที่ 1

จานวน

24,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารอ นกประ งค์ บ้าน ันทราย
ลวง มู่ที่ 1 โดยติดตั้งฝ้า พดาน C-LINE , พิ่ม ติมรายละ อียด
บอร์ดติดผนัง ,ทา ีผนัง ตามแบบ ทศบาลตาบล ันทราย ลข
ที่ 30/2564)จุดดา นินการก่อ ร้างโครงการ
พิกัด N 2195234 , E 585195
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 24
ลาดับที่ 8

โครงการปรับปรุงอาคารอ นกประ งค์ประจา มู่บ้าน บ้านป่าย้าง
มู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารอ นกประ งค์ประจา มู่บ้าน มู่
ที่ 7 โดยการปูกระ บื้องพื้นอาคารขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว รือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตาราง มตร ตามแบบ ทศบาลตาบล ัน
ทราย ลขที่ 25/2564) จุดดา นินการโครงการก่อ ร้าง
พิกัด N 2193647, E 584807
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
บริการชุมชนและ ังคม แผนงานอุต า กรรมและการโยธา งาน
ก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 37
ลาดับที่ 144
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

330,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแ ล่งน้า าธารณะ
พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินการโครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แ ล่งน้า าธารณะ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
จัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ค่าจ้างรถแบคโฮในการปรับพื้นที่และตักผัก
ตบชวา ค่าจ้างรถบรรทุกขน ศษวัชพืช ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 80 ลาดับที่ 7
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โครงการกาจัดวัชพืชในลา มือง าธารณะ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินการโครงการกาจัดวัชพืชในลา มือง
าธารณะที่กีดขวางทาง ดินของน้าและลดการขยายพันธุัวัชพืช
ช่ัวยใ ้การระบายน้าในลา มือง าธารณะในพื้นที่ตาบล ัน
ทราย
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 79
ลาดับที่ 16
โครงการปรับปรุงฝายต้นน้าลาธาร
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงฝายต้นน้าลาธาร โดย
การจัดซื้อวั ดุในการปรับปรุงซ่อมแซม ช่น ปูนซี มนต์ ล็ก
้น ทราย ิน ลวดมัด ล็ก ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 81 ลาดับที่ 15
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล ันทราย

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล ันทราย โดยการตัด
ญ้า ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจร ขุดร่องระบายน้าใน มู่
บ้าน แต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
) น้าที่ 82 ลาดับที่ 22
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มู่บ้าน บ้านป่าข่า มู่ที่ 8
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มู่บ้าน โดยการตัด
ญ้า ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจร ขุดร่องระบายน้าใน มู่
บ้าน แต่งกิ่งไม้ ทา ีป้ายทาความ ะอาดบริ วณถนนและซอยใน
มู่บ้าน ฯลฯ
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 82
ลาดับที่ 22
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราชดาริ

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,457,591 บาท

รวม

20,457,591 บาท

รวม

20,457,591 บาท

จานวน

190,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน นื่อง
มาจากพระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดา ฯ ยามบรมราช
กุมารี อพ. ธ. โดยจ่าย ป็นค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
จัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ที่จา ป็น จัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ฯลฯ ) ตาม
นัง ือด่วนที่ ุด ที่ ชร 0023.6/5730 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
ศรษฐกิจ แผนงานการ กษตร งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 79
ลาดับที่ 13
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน ลักประกัน ังคม พนักงานจ้างของ
ทศบาลตาบล ันทราย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พร้อม ัก
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
-ตามพระราชบัญญัติประกัน ังคม พ.ศ. 2533
- ป็นไปตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
ดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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งิน มทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

8,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 พื่อใ ้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ
ายอัน นื่องมาจากการทางานใ ้แก่นายจ้าง โดยคานวณอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี มกราคม - ธันวาคม)
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการดา นินงาน
อื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จานวน

14,540,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุที่ขึ้นทะ บียนรับ บี้ยในตาบล
ันทราย
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน
บ้ัยยังชีพผู้ ูงอายุขององค์ปกครอง ่วนท้องถ่ัน พ.ศ. 2552แก้ไข
พ่ัม ติมถึง ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
การดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 77
ลาดับที่ 1
บี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน

3,256,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า บี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะ บียนรับ บี้ยในตาบล
ันทราย
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย บี้ยยัง
ชีพความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถ่ัน พ.ศ
. 2553 แก้ไข พ่ัม ติมถึง ฉบับ 4) พ.ศ. 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
การดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 77
ลาดับที่ 2
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์

จานวน

192,000 บาท

จานวน

1,325,000 บาท

จานวน

154,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์ ในตาบล ันทราย
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้าน
การดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 77
ลาดับที่ 3
ารองจ่าย
พื่อจ่าย ป็น งิน ารองจ่ายในกรณีฉุก ฉินที่มี าธารณภัย กิดขึ้น
รือการบรร ทาปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น ่วน
รวม รือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการ กิด าธารณภัย
ได้ รือคาดว่าจะ กิด าธารณภัยได้ ช่น การป้องกันและแก้ไข
ปญ าอุทกภัย น้าป่าไ ล ลาก แผ่นดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ มอกควัน โรคติดต่อ โรค
ระบาด
-ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถ่ัน ด่วนที่ ุด ที่ มท
0820.3/ว4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป จานวน 485,231 บาท ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ จานวน 839,769 บาท ด้านการดา นินงานอื่น แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
กองทุนระบบ ลักประกัน ุขภาพระดับท้องถิ่น ทศบาลตาบล ัน
ทราย
- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนระบบ ลักประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ทศบาล
-ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถ่ัน พืัอ มทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไข พ่ัม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไปของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
ดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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ค่าบารุง มาคม ันนิบาติแ ่งประ ทศไทย

จานวน

68,973 บาท

งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น กบท.)

จานวน

650,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น กบท.) ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 มษายน 2563 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ ทศบาลตาบล ันทราย
งินบา น็จลูกจ้างประจา

จานวน

72,418 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินบารุง มาคม ันนิบาติแ ่งประ ทศไทยตาม
ระ บียบของ มาคม ันนิบาติแ ่งประ ทศไทย
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
ดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

พื่อจ่าย ป็น งินบา น็จลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ของ ทศบาลตาบล ันทราย ด้านการ
ดา นินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

