นา : 1/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลรอนพิบลย
อา ภอรอนพิบลย จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,986,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน
พ่อจาย ปนคาชาระ นี้ งินตน านั งาน งินทน ง ริม ิจ าร
ทศบาล( . .ท.) ตาม ัญญา งิน ลขที่ 1389/78/2557 ลงวัน
ที่ พฤษภาคม 2557 ใน าร อ รางอาคาร านั งาน ทศบาล
ตาบลรอนพิบลยพรอมครภัณฑ งวดที่ 7 จานวน 4,109,532.74
บาท ละตาม ัญญา งิน ลขที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2559 ใน าร อ รางอาคาร านั งาน ทศบาลตาบลรอน
พิบลยพรอมครภัณฑ งวดที่ 6 จานวน 294,672.53 บาท รวม ปน
งิน 4,404,205.74 บาท ตั้งไว ปน 4,404,210 บาท ปนไปตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรัษา งิน ละ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่ ไข พิ่ม ติม

รวม

21,577,060 บาท

รวม

21,577,060 บาท

รวม

21,577,060 บาท

จานวน

4,404,210 บาท

นา : 2/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

คาชาระดอ บี้ย

จานวน

465,350 บาท

พ่อจาย ปนคาชาระดอ บี้ย งิน
านั งาน งินทน ง ริม
ิจ าร ทศบาล( . .ท.) ตาม ัญญา งิน ลขที่ 1389/78/2557
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ใน าร อ รางอาคาร านั งาน
ทศบาลตาบลรอนพิบลยพรอมครภัณฑ งวดที่ 7
จานวน 426,622.48 บาท ละตาม ัญญา งิน ลข
ที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ใน าร อ ราง
อาคาร านั งาน ทศบาลตาบลรอนพิบลยพรอมครภัณฑ งวดที่ 5
จานวน 38,722.39 บาท รวม ปน งิน 465,344.87 บาท ตั้งไว
ปน งิน 465,350 บาท ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรัษา งิน ละ ารตรวจ งินขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่ ไข พิ่ม ติม
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
จานวน

344,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจาง รณี
นายจาง ในอัตรารอยละ าของคาจาง ปนไปตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2561 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- นัง อ นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- นัง อ นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
งิน มทบ องทน งินทด ทน
พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทน รณีล จางประ บ
อันตราย จ็บป่วย รอ ญ ีย ปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี ปนไปตามระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

จานวน

14,100 บาท

นา : 3/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

บี้ยยังชีพผ งอาย

จานวน

12,060,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท

พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพผ งอาย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยผ
งอายขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ละ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที 47 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพความพิ าร
พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพผพิ าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
ละ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที 47 ลาดับที่ 2

นา : 4/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

132,000 บาท

พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพ ผป่วยโรค อด ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน ง คราะ พ่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548
- ปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที 47 ลาดับที่ 2
งิน ารองจาย
จานวน

200,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน รณีฉ ฉินจา ปน รงดวน ซึ่งไม ามารถ
คาด ารณลวง นา ชน าร ิด าธารณภัย
ตางๆ (อท ภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัย ลง ฯลฯ) รอ รณีที่มีความ
จา ปนตองจายนอ นอจา ที่งบประมาณตั้งไว รอ พ่อป้อง ัน
ละบรร ทาความ ดอดรอนใ ประชาชน รอ รณีมี นัง อ
ั่ง ารใ บิ จายจา งินประ ภทนี้ ปนไปตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง อ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ ว3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559

นา : 5/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

รายจายตามขอผ พัน
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

58,500 บาท

พ่อ ปนคาใชจายใน ารจัด ารจราจร คาใชจายใน าร ไข
ปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่ประชาชนไดรับผลประโยชนโดย
ตรง ชน ารทา ีตี น ัญญาณไฟจราจร าม ลี่ยม ยด
ตรวจ ป้ายจราจร ระจ โคงจราจร ระบองไฟจราจร รวย
จราจร ผง ั้นจราจร ผงพลา ติ ใ น้า าลมล จราจร ้อ
จราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2562
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ประ าศ ระทรวงม าดไทย ร่อง า นดทองถิ่นตามมาตา 146
ง พระราชบัญญัติจราจรทางบ พ.ศ.2522
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47
ลาดับที่ 4
คาบารง มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
พ่อจาย ปนคาบารงรายปี มาคม ันนิบาต ทศบาล ง
ประ ทศไทย( .ท.ท.) ในอัตราไมนอย วารอยละ 1/6 ของรายรับ
จริงปีที่ลวงมา ลวย วน งินอด นนท ประ ภท ทั้งนี้ไม ิน จ็ด
น า ม่นบาท ปนไปตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายจายขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ี่ยว ับคาบารง มาคม พ.ศ.2555
- นัง อ มาคม ันนิบาต งประ ทศไทย ที่ 100/2545 ลงวัน
ที่ 22 มภาพันธ 2545
- ประ าศ มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ร่อง าร
ชาระคาบารงใ
มาคม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561

นา : 6/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

1,148,700 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( .บ.ท) ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ
.2500 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยบา น็จบานาญขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตลาคม 2563
- นัง อ านั งาน องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตลาคม 2563
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชนของ ทศบาลตาบล
รอนพิบลย ปนไปตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.3/ว 1110
ลงวันที่ 3 มษายน 2550 ร่อง ารดา นินงานระบบ ลั ขภาพ
ในระดับทองถิ่น รอพ้นที่
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ.ศ.2561 ละที่
ไข พิ่ม ติม
- ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ งชาติ ร่อง ลั
ณฑ พ่อ นับ นนใ องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับทองถิ่น รอพ้น
ที่ พ.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47
ลาดับที่ 3

นา : 7/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ

จานวน

200,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

13,655,304 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,102,800 บาท

รวม

2,848,320 บาท

งิน ดอนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

725,760 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งินคาตอบ
ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

180,000 บาท

พ่อ มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบลรอน
พิบลย ปนไปตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.3/ว 1110
ลงวันที่ 3 มษายน 2550 ร่อง ารดา นินงานระบบ ลั ขภาพ
ในระดับทองถิ่น รอพ้นที่
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ.ศ.2561 ละที่
ไข พิ่ม ติม
- ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพ งชาติ ร่อง ลั
ณฑ พ่อ นับ นนใ องค รป ครอง วนทองถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับทองถิ่น รอพ้น
ที่ พ.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 47
ลาดับที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
ดอน งินคาตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอ่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม

นา : 8/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี นาย
ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน
คาตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอ่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
คาตอบ ทนราย ดอน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
องค ารบริ าร วนตาบล
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดอน ลขาน ารนาย
ทศมนตรี ละที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย งิน ดอน งินคาตอบ ทน ละประโยชนตอบ
ทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรีฯ พ.ศ
.2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดอน มาชิ ภา ทศบาล ละ
มาชิ ภา ทศบาลที่ดารงตา นงประธาน ภา ทศบาล รอง
ประธาน ภา ทศบาล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
งิน ดอน งินคาตอบ ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอ่นของ
นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 ละที่ ไข พิ่ม
ติม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

180,000 บาท

207,360 บาท

1,555,200 บาท

รวม

7,254,480 บาท

งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

5,174,040 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
งินประจาตา นง

จานวน

306,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาจางล จางประจา
จานวน

214,560 บาท

พ่อจาย ปน งินคาจางประจา ละ งินปรับปรงคาจางประจา
ล จางประจา ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 9/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,511,880 บาท

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ
.2535 ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง(ฉบับที่3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่นๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ
.2535 ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง(ฉบับที่3)

นา : 10/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พ่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
ทศบาล ล จาง ละพนั งานจาง คาใชจายใน ารคัด ลอ
พนั งานจาง ละล จาง คาตอบ ทนบคคล รอคณะ รรม ารผ
รับผิดชอบ ารจัดซ้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดภาค
รัฐ ชน บคคล รอคณะ รรม ารซ้อ รอจาง บคคล รอคณะ
รรม ารดา นิน ารจางที่ปรึ ษา บคคล รอคณะ รรม าร
ดา นิน ารจางออ บบ รอควบคมงาน อ ราง ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ านั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต.ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซั ซอม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชน
ตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ
- นัง อ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ดที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561
- นัง อคณะ รรม ารวินิฉัยปัญ า ารจัดซ้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดภาครัฐ ดวนที่ ดที่ ค( วจ) 0405.3/28574 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2562

รวม

3,552,504 บาท

รวม

534,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 11/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

คา บี้ยประชม

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคา บี้ยประชมใ คณะ รรม ารที่ ภา ทศบาล ตง
ตั้งใน ารประชมคณะ รรม าร ามัญ คณะ รรม าร
วิ ามัญ ละคณะ รรม าร ามัญประจา ภา ทศบาล ละคณะ
รรม ารอ่นที่มีระ บียบ า นดใ จาย บี้ยประชมได ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งินคาตอบ
ทน ละประโยชนตอบ ทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 ละที่ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่2) พ.ศ
.2557
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฎิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอในวัน ยดราช าร
ตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

384,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วน พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่4) พ.ศ
.2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตรได ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2549

จานวน

30,000 บาท

นา : 12/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

ค่าใช้สอย

รวม

1,689,504 บาท

จานวน

702,504 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ คาจาง มาใน าร ารวจ ละจัดทา
ฐานขอมลรวม(Big Data) ของ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ฯลฯ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 13/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พ่อจาย ปนคารับรอง(รายจายใน ารรับรอง รอ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น)โดย ย ปน
(1) คารับรองใน ารตอนรับบคคล รอคณะ
บคคล จานวน 30,000 บาท พ่อจาย ปนคาอา าร คร่องด่ม คา
ของขวัญ ละคาใชจายอ่นๆซึ่งจา ปนตองจาย ปนคารับรองใน าร
ตอนรับบคคล รอคณะบคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม
รอศึ ษาดงาน ละ จา นาที่ที่ ี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบคคล รอ
คณะบคคล
(2) คา ลี้ยงรับรอง จานวน 30,000 บาท พ่อจาย ปนคาอา าร
ละ คร่องด่มตางๆ คร่องใชใน าร ลี้ยงรับรอง ละคาบริ าร
อ่นๆซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภา
ทองถิ่น รอคณะ รรม าร รอคณะอน รรม าร ที่ไดรับ ตงตั้ง
ตาม ฎ มาย รอระ บียบ รอ นัง อ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย รอ ารประชมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น
รอ ารประชมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับ นวยราช
าร นวยงานอ่นของรัฐ รอ อ ชน รวมถึงผ ขารวมประชม ละ
จา นาที่ที่ ี่ยวของซึ่งได ขารวมประชม รวมทั้งคาใชจายอ่นที่จา
ปน ละ ี่ยวของ ับ ารประชม ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 ร่องระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2562

จานวน

60,000 บาท

นา : 14/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ง ดินทาง คาพา นะ คา ชา
ที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา
ปนใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาใชจายใน าร ลอ ตั้ง
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ลอ ตั้งตามที่ ฎ มาย า นด รณี
ครบวาระ ละ รณีอ่นๆ ชน คาตอบ ทน จา นาที่ใน าร ลอ ตั้ง
คณะ รรม ารประจา นวย คาบัตร ลอ ตั้ง คา บบพิมพ
ตางๆ คาจัด ถานที่ คาจางทาป้าย คา ชา ต็นท/ฉา ั้น คา
ประชา ัมพันธ าร ลอ ตั้ง ฯลฯ ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว
ของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 ิง าคม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 87
ลาดับที่ 9

นา : 15/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

งานรัฐพิธี พระราชพิธี ละวัน าคัญของชาติ
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี งานรับ
ด็จ วัน าคัญของชาติ งานพิธี ารตางๆ โดยจาย ปนคาใชจาย
ใน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ ารประชา ัมพันธ ชิญชวน
รออานวยความ ะดว ประชาชนใน ารมารวมงาน คาใชจาย
ในพิธีทางศา นา คาธงตรา ัญลั ษณ ธงชาติ ผา พร ผาริ้ว พระ
บรมฉายาลั ษณ พระบรม าทิ ลั ษณ คร่องราช ั าระ พาน
พม ตรา ัญลั ษณ พวงมาลา คาอา าร อา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาใชจายใน ารต ตง ละจัด ตรียม ถานที่ คาดอ ไม คา
าธารณปโภคตางๆ คาม ร พ รอ าร ดง ละคาใชจาย
อ่นๆ ที่ ี่ยวของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขาฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 65
ลาดับที่ 1

จานวน

100,000 บาท

นา : 16/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

จัดทา ผนพัฒนา ทศบาล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อคาใชจายใน ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่นท ประ ภท โดยจาย
ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ คาใชจายใน
พี ปิด ละปิด คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาป้าย
โครง าร คา ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใชบรรจ อ าร คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม ละคาใชจายอ่นที่ ี่ยวของ - ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬา ขารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 89
ลาดับที่ 16
ทองถิ่นโปรงใ ขาราช ารไทยไมโ ง
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม ละ
คาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง ารทองถิ่นโปรงใ ขา
ราช ารไทยไมโ ง ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขาฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 86
ลาดับที่ 7

นา : 17/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

ปรับปรงฐานขอมลทะ บียนราษฎร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารปรับปรงฐานขอมลทะ บียน
ราษฎร ชน คา อ าร บบพิมพ คาจางถาย อ าร คา ระดาษ
ตอ น่อง คาวั ดอป รณตางๆ ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว
ของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2594 ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14
พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 3
พัฒนาศนยขอมลขาว าร ละระบบ าร น ทศ
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารพัฒนาศนยขอมลขาว าร ละระบบ
าร น ทศของ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ชน คาอป รณ านั
งาน คา ฟ้ม ็บ อ าร คา อ าร บบพิมพ คารอง บบ อบ
ถามความพึงพอใจของผใชบริ าร คมอตางๆ คาใชจายใน ารจัด
า ด ลบารงรั ษาระบบ าร น ทศ ละคาใชจายอ่นที่ ี่ยว
ของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติขอมลขาว ารของราช าร พ.ศ.2540
- พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ.2546 ละที่ ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 88
ลาดับที่ 14

นา : 18/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

มอบรางวัลพนั งาน ล จางดี ดน

จานวน

12,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทาโครง าร ชิดช ียรติพนั งาน
ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางผมีคณธรรมจริยธรรมใน
ารปฏิบัติราช าร ละใ บริ ารประชาชนดี ดน โดยจาย ปนคา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
โครง าร คาประ าศนียบัตร ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว
ของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขาฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 88
ลาดับที่ 12
วันทองถิ่นไทย
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม รอ ขารวม ิจ รรมวัน
ทองถิ่นไทย ชน คารับรองผที่ ชิญมารวมงาน ละผรวมประ อบ
ิจ รรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใชจาย ี่ยว ับ
ารจัด ถานที่ คาม ร พ าร ดง ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว
ของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 73 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 2

นา : 19/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:00

วัน ทศบาล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล ชน คา
รับรองผที่ ชิญมารวมงาน ละผประ อบ ิจ รรม คาอา าร คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ คา
ม ร พ าร ดง ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว73 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 1
นับ นน ง ริม ิจ รรมตาม นัง อ ั่ง าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร นับ นน ง ริม ิจ รรมตาม
นัง อ ั่ง ารฯ ตามนโยบายของรัฐบาล ละ ระทรวง
ม าดไทย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 85
ลาดับที่ 4

นา : 20/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

อบรมมาตรฐานทางคณธรรมจริยธรรม พนั งาน ล จาง
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารอบรมใ ความร ี่ยว ับ
มาตรฐานทางคณธรรม จริยธรรม พนั งาน ทศบาล ล จาง
ประจา ละพนั งานจาง โดยจาย ปนคาอา าร คาอา ารวาง
ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยา ร คาป้ายโครง าร คา
ประ าศนียบัตร ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย คาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขาฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 88
ลาดับที่ 13

จานวน

50,000 บาท

นา : 21/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

อบรม ละศึ ษาดงาน พ่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน

จานวน

400,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารอบรม ละศึ ษาดงาน พ่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน ผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา พนั งานจาง ละ
ล จาง โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถาน
ที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ิจ าร ฝึ อบรม คา
วั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ
ารฝึ อบรม คาใชจายใน ารติดตอ ่อ าร คา ชาอป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใชบรรจ อ าร า รับ
ผ ขารับ ารฝึ อบรม คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวาง
ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คา
ป้ายโครง าร คาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 88
ลาดับที่ 11
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 22/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

395,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป ฟ้ม มด
บัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้อ รอจาง
พิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ ปนไป
ตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปน ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร
อร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณ ดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 23/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ด อ ราง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไมตางๆ อิฐ รอซี มนต บล็อ ปน
ซี มนต ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ล่อย
ขวาน ทอน้า ละอป รณประปา บไ ไม ทปวัดระยะ คร่องวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมอ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ญ จปา
ตาย ญ จ ล่อน คีมลอค ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ
ฉิน รวยจราจร ม รง ญ จปา ตาย ยางใน น้ามัน บร นอต
ละ ร ายไมล บาะรถยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง
ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
คร่อง ถาน าซ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด าร ษตร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมี ป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 24/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋า ลอง ถายรปรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดคอมพิว ตอร
พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้นอั ขระ
รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) มมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร ( Cut Sheet Feeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 25/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

934,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน านั งาน/ าธารณะ รอ อาคาร ถานที่
ที่อยในความด ลรับผิดชอบของ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

70,000 บาท

คาไฟฟ้า

พ่อ ปนคาใชจายคาน้าประปาใ
ารประปา วนภมิภาค ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
คาบริ ารโทรศัพท
พ่อจาย ปนคาบริ ารโทรศัพทพ้นฐาน โทรศัพท คล่อนที่ โทร
าร คาโทรศัพททางไ ลภายในประ ทศ รวมถึงคาใชจายที่ ิดขึ้น
ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา คร่อง คา ชา ลข มาย
โทรศัพท คาบารง รั ษา าย ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563

จานวน

204,000 บาท

นา : 26/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซ้อดวงตราไปรษณีย คาบริ าร งธนาณัติ คา
บริ าร งจด มายลงทะ บียน-ดวนพิ ศษ ฯลฯ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
คาบริ าร ่อ าร ละโทรคมนาคม
จานวน

70,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ปน มาชิ อิน ตอร น็ตรายปี ราย
ดอน ละคาใชจายอ่นๆ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

3,574,740 บาท

รวม

2,539,740 บาท

รวม

2,539,740 บาท

จานวน

1,783,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
งินประจาตา นง
พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 27/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาจางล จางประจา

จานวน

244,320 บาท

จานวน

451,920 บาท

พ่อจาย ปน งินคาจางประจา ละ งินปรับปรงคาจางประจา
ล จางประจา ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)

นา : 28/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งบดาเนินงาน

รวม

966,000 บาท

รวม

326,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
ทศบาล ล จาง ละพนั งานจาง ละ ปนคาตอบ ทนคณะ
รรม ารจัดซ้อจัดจาง ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินประจาปี พนั งาน
วนทองถิ่นใ จาย ปนรายจายอ่นขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซั ซอม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชน
ตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ
- นัง อ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ร่อง ซั ซอม นวทาง
ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบคคลขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
ันยายน 2557
- นัง อ ระทรวง ารคลัง ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
ันยายน 2560
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติใ ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

นา : 29/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คา ชาบาน

จานวน

156,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตรได ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น
พ.ศ.2541
- ระ บียบ ระทรวง ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร
ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใชจายในโครง ารภาษี คล่อนที่
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารออ บริ ารจัด ็บภาษีนอ ถาน
ที่ ชน คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาพิมพ อ ารอละ ิ่ง
พิมพ คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 90
ลาดับที่ 20

จานวน

10,000 บาท
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จัดทา ปรับปรงขอมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดทา ละปรับปรง
ขอมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ารจัดทาฐานขอมลใน
ารจัด ็บรายได ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได าร
ประชา ัมพันธ ชิญชวนใ ประชาชนมา ียภาษี ชน คาป้าย
ประชา ัมพันธ คาจัดทา อ าร ผนพับ คาคัดลอ รอ น
ระวางที่ดิน คาถาย อ าร คาคัด า นา คาจาง ารวจพ้นที่ ละ
จัด ็บขอมล ารจัดทาฐานขอมลที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ่อรอง
รับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล รางตามที่ ฎ มาย า นด
ละ ตรียม ารรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล
ราง ละ จาง มาบคคล พ่อชวยปรับปรงขอมล ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ตลอดจนคาใชจายอ่นที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
ิง าคม 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 91
ลาดับที่ 21
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

190,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป คลิป
ทป ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ช้อ รอจางพิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถงใ ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ม
รง ญ จปา ตาย ญ จ ล่อน คีมล็อค ม รง ญ จปา
ตาย ยางใน น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล บาะรถ
ยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช่อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าซ
น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน คร่อง ถาน าซ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

90,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้นอั ขระ
รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) มมโมรี่ชิ
ป (Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร (Cut Sheet Feeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

พ่อจาย ปนคาซ้อดวงตราไปรษณีย คาบริ าร งธนาณัติ คา
บริ าร งจด มายลงทะ บียน-ดวนพิ ศษ ฯลฯ ปนไปตาม
ระ บียบ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
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คาบริ าร ่อ าร ละโทรคมนาคม
พ่อ ปนคาใชจายใน าร ปน มาชิ อิน ตอร น็ตรายปี ราย
ดอน ละคาใชจายอ่นๆ ปนไปตามระ บียบ นัง อ ัง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

69,000 บาท

รวม

69,000 บาท

จานวน

69,000 บาท

ครภัณฑคอมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ
จัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร All In One า รับงาน
ประมวลผล จานวน 3 คร่อง ราคา คร่องละ 23,000 บาท ตาม
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐานครภัณฑ
คอมพิว ตอร ของ ระทรวงดิจิตอล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย
วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชความ ามารถใน ารประ มวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 6 MB
- มี นวยประมวผล พ่อ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รอดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวผล พ่อ ดงภาพติดตั้งอยบน ผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช นวยความจา ย จา นวยความจา ลั
ขนาดไมนอย วา 2 GB
2) มี นวยประมวผล พ่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพ ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิดDDR4 รอดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รอดี วา ขนาดความจไม
นอย วา 1 TB รอชนิด Solid State Drive ขนาดความจไมนอย
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วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รอดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รอภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ช่อมตอ(Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน WiFi (IEEE 802.11b, g , n , ac)
ละ Bluetooth
ณฑราคา ลาง ละคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ ละ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดอนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

2,362,760 บาท

รวม

1,452,960 บาท

รวม

1,452,960 บาท

จานวน

237,600 บาท

จานวน

15,360 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งินคาตอบ ทน
พิ ศษ ละ งิน พิ่มอ่นๆ ของพนั งาน ทศบาล ตามพระราช
ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน
พ.ศ.2535

นา : 37/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,080,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

909,800 บาท

รวม

124,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พ่อจาย ปนคาป่วย ารชด ชยงาน รอ วลาที่ ียไปของ มาชิ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.) ใน ารดา นิน าร
ตามภาร ิจอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ี่ยว ับ
งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย รอ ารรั ษาความ งบ รียบ
รอยของประชาชน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รอนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560

นา : 38/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

48,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

4,800 บาท

จานวน

2,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตร
ได ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2549
งินชวย ลอคารั ษาพยาบาล
พ่อจาย ปน งินชวย ลอคารั ษาพยาบาลของพนั งาน ทศบาล
ละล จางประจา ซึ่งมี ิทธิ บิ คารั ษาพยาบาลได ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ ารรั ษาพยาบาลของ
พนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.25561

นา : 39/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน (ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร
ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

นา : 40/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป คลิป
ทป ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ช้อ รอจางพิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปนคา ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถงใ ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 41/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ด อ ราง

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไมตาง ๆ อิฐ รอซี มนต บล็อ ปน
ซี มนต ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ล่อย
ขวาน ทอน้า ละ อป รณประปา บไ ไม ทปวัดระยะ คร่อง
วัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลาง
มอ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ม
รง ญ จ
ปา ตาย ญ จ ล่อน คีมล็อค ม รง ญ จปา ตาย ยาง
ใน น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล บาะรถยนต คร่อง
ยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช่อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าซ
น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน คร่อง ถาน าซ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอป รณตางๆทางวิทยาศา ตร รอ าร
พทย ชน าลี ผาพัน ผล วชภัณฑ ถงมอ ฯลฯ ปนไปตาม
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 42/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ด าร ษตร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด คร่อง ตง าย
พ่อจาย ปนคา คร่อง บบ ้อ าง ง ผา มว ผาผ
คอ ชด คร่อง บบ ชดฝึ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 43/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disk, Digi
tal Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้นอั ขระ
รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) มมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร ( Cut Sheet F eeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ด คร่องดับ พลิง
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ล บอล
ดับ พลิง ขวานดับ พลิง ายดับ พลิง ขอตอขอ ย ทอ าย ง
น้า อป รณดับไฟป่า( ายฉีด ถัง ไมตบ) ฯลฯ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 44/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดจราจร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดจราจรตางๆ ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ผง ั้นจราจร ป้าย
ตอน ทน บริ ออร( บบพลา ติ ละคอน รีต) ป้ายไฟ ยด
ตรวจ ผนป้ายจราจร ระจ โคง ระบองไฟ ยางชลอความ
ร็ว ติ๊ อรติดรถ รอยานพา นะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

จานวน

120,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน านั งาน/ที่ าธารณะ รอ อาคาร ถาน
ที่ที่อยในความด ลรับผิดชอบของงานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย ปนไปตามระ บียบ นัง อ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พ่อ ปนคาใชจายคาน้าประปาใ
ารประปา วนภมิภาค ปน
ไปตามระ บียบ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาบริ ารโทรศัพท
พ่อจาย ปนคาบริ ารโทรศัพทพ้นฐาน โทรศัพท คล่อนที่ โทร
าร คาโทรศัพททางไ ลภายในประ ทศ รวมถึงคาใชจายที่ ิดขึ้น
ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา คร่อง คา ชา ลข มาย
โทรศัพท คาบารง รั ษา าย ฯลฯ ปนไปตามระ บียบ นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 45/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

545,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

545,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

545,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล(ตั้งดาน
ชมชน)
พ่อจา ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารป้อง ัน ละลด
อบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลตางๆ ารตั้งจดตรวจรวมปฏิบัติ
นาที่ของ จา นาที่ ชน คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คา อ าร ผย พร คาตอบ ทน จา นาที่ คา ชา ต็นท ละ
คาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง าร ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวยคาใชจายอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน พ.ศ
.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอนขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51
ลาดับที่ 7

นา : 46/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ชวย ลอประชาชนใน ขต ทศบาล
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารชวย ลอประชาชนผประ บภัยตางๆ
ใน ขต ทศบาลตาบลรอนพิบลย ชน คาวั ดอป รณใน ารซอม
ซมที่อยอาศัย คาจัด า/ปรับปรง อป รณที่ใชใน ารปรับปรง
ลงน้า พ่อ าร ษตร คา ิ่งของจา ปนใน ารดารงชีพ บ้อง
ตน ยา วชภัณฑ วั ดที่ใชใน ารป้อง ันควบคมโรคติดตอคา
คร่อง ตง าย ละอป รณที่จา ปนใน ารปฏิบัติงานบคลา รที่
ปฏิบัติงานป้อง ัน ละควบคมโรคติดตอ ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50
ลาดับที่ 1

จานวน

50,000 บาท

นา : 47/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด

จานวน

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คร่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาอา าร คาอา ารวาง
ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยา ร ละคาใชจายอ่นที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 52
ลาดับที่ 1
ป้อง ันอัคคีภัยในชมชน
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆที่จา
ปนใน ารดา นินโครง ารป้อง ันอัคคีภัยในชมชน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51
ลาดับที่ 5

นา : 48/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ฝึ ซอม ผน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย(อัคคีภัย)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆที่จา
ปนใน ารดา นินโครง ารฝึ ซอม ผน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย(อัคคีภัย) ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50
ลาดับที่ 3
ฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆที่จา
ปนใน ารดา นินฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นาที่ 3 ลาดับที่ 1

นา : 49/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน(อปพร.)
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรม รอทบทวนอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน(อปพร.) โดยจาย ปนคาป้ายโครง าร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คา ชา ต็นท ละคาใชจายอ่นๆที่
จา ปนใน ารดา นิน าร ง ริม ิจ รมรตางๆ มาชิ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน(อปพร.) ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ ารอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รอน พ.ศ.2553
- ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวยคาใชจายอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน พ.ศ
.2560
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
มภาพันธ 2563
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50
ลาดับที่ 2

จานวน

120,000 บาท

นา : 50/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

รางความปลอดภัยในชีวิด ละทรัพย ิน

จานวน

พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา
ปนใน ารดา นินโครง ารอบรม ารป้อง ัน ละลดความ ี่ยง
จา ภัยพิบัติ ละ าธารณภัยตางๆ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 50
ลาดับที่ 4
อบรม ารป้อง ัน ละลดความ ี่ยงจา ภัยพิบัติ ละ าธารณภัย
จานวน
ตางๆ
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา
ปนใน ารดา นินโครง ารอบรม ารป้อง ัน ละลดความ ี่ยง
จา ภัยพิบัติ ละ าธารณภัยตางๆ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 51
ลาดับที่ 8

15,000 บาท

50,000 บาท

นา : 51/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

9,000,530 บาท

รวม

1,344,000 บาท

รวม

1,344,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

384,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
งินประจาตา นง
พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)

นา : 52/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งบดาเนินงาน

รวม

2,816,530 บาท

รวม

71,900 บาท

จานวน

45,500 บาท

พ่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ พนั งาน
ทศบาล ล จาง ละพนั งานจาง ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชน
ตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ านั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต.ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซั ซอม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ ง่อนไข ละวิธี าร า นดประโยชน
ตอบ ทนอ่น ปน รณีพิ ศษ
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ
บิ คา ชาบานได ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชา
บานของขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

6,400 บาท

นา : 53/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

15,000 บาท

รวม

332,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตร
ได ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 54/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร
ดินทางไปราช ารของพนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละ
พนั งานจาง รอบคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน
รอไปติดตอราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
จัด ิจ รรมคายคณธรรมจริยธรรม
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดฝึ อบรม คาวั ด คร่อง ขียน ละ
อป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รอ ิ่ง
ของ คร่องใชบรรจ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาอา าร
วาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณวิทยา ร คาป้ายโครง าร ละคา
ใชจายอ่นที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 35
ลาดับที่ 2

นา : 55/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

จัดทา ผนพัฒนา ารศึ ษา

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละต ตง ถานที่ คาใช
จายใน าร ปิด ละปิด คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใชบรรจ
อ าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณ
วิทยา ร คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 39
ลาดับที่ 18
นิ ทศศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลรอนพิบลย
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารนิ ทศศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลรอนพิบลย ชน คาวั ด คร่อง ขียนคาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใชบรรจ
อ าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณ
วิทยา ร คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 39
ลาดับที่ 20

นา : 56/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

พิ่มประ ิทธิภาพ ภา ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตาบลรอนพิบลย
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร พิ่มประ ิทธิภาพ ภา ด็ ละ
ยาวชน ทศบาลตาบลรอนพิบลย ชน คาใชจาย ี่ยว ับ ารใช
ละ ารต ตง ถานฝึ อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คา
ถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขา
รับ ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใชบรรจ อ าร า รับผ ขา
รับ ารฝึ อบรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา
มนาคณวิทยา ร คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นๆที่จา ปนใน
ารจัดใ มี ารอบรม รอศึ ษาดงานในโครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ภา ด็ ละ ยาวชน ทศบาลตาบลรอนพิบลย ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติ ง ริม ละพัฒนา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ
.ศ. 2550 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.5/ว 4676
ลงวันที่ 21 ิง าคม 2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 35
ลาดับที่ 3

จานวน

100,000 บาท

นา : 57/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ง ริม าร อนภาษาตางประ ทศ

จานวน

45,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ง ริม าร อนภาษาตาง
ประ ทศ ชน นัง อ คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
มนาคณวิทยา ร คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 1/2564 นาที่ 7 ลาดับที่ 1
ง ริมรั ารอาน
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ง ริมรั ารอาน ชน นัง อ คา
วั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย
อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา มนาคณวิทยา ร คา
ป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 39
ลาดับที่ 19

นา : 58/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,354,630 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป คลิป
ทป ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ช้อ รอจางพิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปนคา ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 59/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดงานบานงานครัว

จานวน

2,223,630 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอา าร ริม(นม) ด็ ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ละ ด็ อนบาล ด็ ป.1-6 ใน
โรง รียน ัง ัดคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้นฐาน( พฐ
,) ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด วน้า จานรอง ผาป
โตะ ถงใ ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด อ ราง
พ่อจาย ปนคาไมตาง ๆ อิฐ รอซี มนต บล็อ ปน
ซี มนต ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ล่อย
ขวาน ทอน้า ละ อป รณประปา บไ ไม ทปวัดระยะ คร่อง
วัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลาง
มอ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ม
รง ญ จปา ตาย ญ จ ล่อน คีมล็อค ม รง ญ จปา
ตาย ยางใน น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล บาะรถ
ยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง ง ฯลฯ ปนไป ตาม
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช่อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าซ
น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน คร่อง ถาน าซ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 60/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอป รณตางๆทางวิทยาศา ตร รอ าร
พทย ชน าลี ผาพัน ผล วชภัณฑ ถงมอ ฯลฯ ปนไปตาม
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด าร ษตร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ีฬา
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ีฬาตางๆ ชน ล ปิงปอง ไมปิงปอง ล
ฟตบอล ล บตมินตัน ไม บดมินตัน ตะ รอ ตาขาย
ีฬา น วีด นวม นาฬิ าจับ วลา ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 61/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน านั งาน/ที่ าธารณะ รอ อาคาร ถาน
ที่ที่อย ในความด ลรับผิดชอบของ อง ารศึ ษา ปนไปตาม
ระ บียบ นัง อ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

12,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, emovable Disk, Compact Disk, Digi
tal Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้น
อั ขระ รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) ม
มโมรี่ชิป ( Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร ( Cut Sheet Feeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พ่อ ปนคาใชจายคาน้าประปาใ
ารประปา วนภมิภาค ปน
ไปตามระ บียบ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563

นา : 62/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาบริ าร ่อ าร ละโทรคมนาคม
พ่อ ปนคาใชจายใน าร ปน มาชิ อิน ตอร น็ตรายปี ราย ดอน
ละคาใชจายอ่นๆ ปนไปตามระ บียบ นัง อ ัง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 ันยายน 2563
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑขนาดใ ญ รอ
โครง รางของครภัณฑ ที่ ปน าร ระทบ รอ ระทาตอโครง ราง
ลั ซึ่งมารวมถึงคาซอม ซมบารงป ติ รอคาซอม ลาง ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 63/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,830,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,830,000 บาท

จานวน

4,830,000 บาท

รวม

1,477,830 บาท

รวม

781,880 บาท

รวม

781,880 บาท

จานวน

524,700 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน โรง รียน ัง ัด านั
งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้นฐาน( พฐ.)
พ่อจาย ปน งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ด็
อนบาล ละ ด็ ป.1-ป.6 ในโรง รียน ัง ัด านั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้นฐาน( พฐ.) ใน ขต ทศบาลตาบลรอน
พิบลย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 40
ลาดับที่ 22
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 64/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

221,180 บาท

จานวน

36,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

695,950 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

695,950 บาท

จานวน

114,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่ผชวยผด ล ด็

พ่อจาย ปนคาจาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่ผชวยผด ล
ด็ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 37
ลาดับที่ 9
จาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่ มบานประจาศนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน
ทศบาลตาบลรอนพิบลย
พ่อจาย ปนคาจาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่ มบานประจาศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 37
ลาดับที่ 7

138,000 บาท

นา : 65/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

จาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่รั ษาความปลอดภัยประจาศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลรอนพิบลย

จานวน

114,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจาง มาบคลา รปฏิบัติ นาที่รั ษาความ
ปลอดภัยประจาศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลรอน
พิบลย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 38
ลาดับที่ 13
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 66/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาราวาน ริม รางประ บ ารณ ด็
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ คาใช
จายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คา
ประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา
ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร คาอา าร คาอา าร
วาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณวิทยา ร คายานพา นะ คาของ
มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา ปน
ใน ารทัศนศึ ษา รอดงานตามโครง ารคาราวาน ริม ราง
ประ บ ารณ ด็ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 38
ลาดับที่ 12

จานวน

20,000 บาท

นา : 67/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

บาน วัด โรง รียน
พ่อจาย ปนคาใชจายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด คร่อง ขียน ละ
อป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ คา ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณวิทยา ร คาของ
มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 37
ลาดับที่ 10

จานวน

2,000 บาท

นา : 68/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

พัฒนาครผด ล ด็ ล็ บคลา รทาง ารศึ ษา ละคณะ รรม าร
บริ ารศนยพัฒนา ด็ ล็
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรมคาวั ด คร่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณ
วิทยา ร คายานพา นะ คาของ มนาคณใน ารดงาน คาป้าย
โครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา ปนใน ารอบรม ละศึ ษาดงาน
ตามโครง ารพัฒนาครผด ล ด็ บคลา รทาง ารศึ ษา ละคณะ
รรม ารบริ ารศนย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 36
ลาดับที่ 4

จานวน

50,000 บาท

นา : 69/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ศนยพัฒนา ด็ ล็ คณภาพ าน ัมพันธชมชน
พ่อจาย ปนคาใชจายในพิธี ปิด ละปิด คาวั ด คร่อง ขียน ละ
อป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ
ิ่งพิมพ คา ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณวิทยา ร คาของ
มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 37
ลาดับที่ 11

จานวน

20,000 บาท

นา : 70/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ศนยพัฒนา ด็ ล็ รวม ิจ รรมประ พณี ละวัน าคัญทางพทธ
ศา นา
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คร่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ
อ าร คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิ มนาคณ
วิทยา ร คาของ มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใช
จายอ่นที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 38
ลาดับที่ 14

จานวน

5,000 บาท

นา : 71/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

นับ นนคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

227,950 บาท

รวม

1,924,000 บาท

รวม

1,474,000 บาท

รวม

1,474,000 บาท

จานวน

1,062,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง าร นับ นนคาใชจายใน าร
บริ าร ถานศึ ษา ดังนี้
7.1 คาอา าร ลางวัน า รับ ด็ ปฐมวัยในศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลรอนพิบลย (154,350 บาท)
7.2 คาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) ใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลรอนพิบลย (51,000 บาท)
7.3 คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (คา
นัง อ คาอป รณ าร รียน คา คร่อง บบนั รียน คา ิจ รรม
พัฒนาผ รียน) า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี) ในศนยพัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลรอนพิบลย (22,600 บาท) ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 36
ลาดับที่ 6
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน
พ.ศ.2535
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งินคาตอบ ทน
พิ ศษ ละ งิน พิ่มอ่น ๆ ของพนั งาน ทศบาล ปนไปตามพระ
ราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งิน
อ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 72/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน
ดอน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ
.2535
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ปนไปตามพระราช ฤษี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ละ
ประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติใ ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

นา : 73/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

คา ชาบาน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชา
บานของขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตรได ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ระ บียบ ระทรวง ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

นา : 74/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:01

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน (ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร
ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

นา : 75/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป ฟ้ม มด
บัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้อ รอจาง
พิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ ปนไป
ตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปน ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร
อร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณ ดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 76/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ญ จปา
ตาย ญ จ ล่อน คีมลอค ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ
ฉิน รวยจราจร ม รง ญ จปา ตาย ยางใน น้ามัน บร นอต
ละ ร ายไมล บาะรถยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง
ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน
าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน
คร่อง ถาน าซ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอป รณตางๆทางวิทยาศา ตร รอ าร
พทย ชน าลี ผาพัน ผล วชภัณฑ ถงมอ ฯลฯ ปนไปตาม
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด าร ษตร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมี ป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 77/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

วั ดโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋า ลอง ถายรปรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด คร่อง ตง าย
พ่อจาย ปนคา คร่อง บบ ้อ าง ง ผา มว ผาผ
คอ ชด คร่อง บบ ชดฝึ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดคอมพิว ตอร
พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้น
อั ขระ รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) ม
มโมรี่ชิป ( Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร ( Cut Sheet Feeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 78/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

918,000 บาท

รวม

718,000 บาท

รวม

138,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑขนาดใ ญ รอ
โครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ รอโครง รางของครภัณฑ
ขนาดใ ญ ที่ ปน าร ระทบ รอ ระทาตอโครง ราง ลั ซึ่งไม
รวมถึงคาซอม ลาง ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พ่อจาย ปนคาป่วย ารชด ชย ารงาน รอ วลาที่ ียไป พ่อ นับ
นน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารด ลผ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงระยะ
ยาว ละอัตราคาตอบ ทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น ตาม ลั
ณฑที่ า นด ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง ารดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริ ารทองถิ่น
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ละ าร บิ คาใชจาย พ.ศ.2562
- นัง อ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ดที่ มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตลาตม 2562
- นัง อ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
มภาพันธ 2563
- นัง อ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ดที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 มษายน 2564

นา : 79/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พ่อจาย ปนคา ารวจขอมลจานวน นัข ละ มว ปีละ 2
ครั้ง พรอมบันทึ ขอมลในระบบ www.thairabies.net/trn
รอ www.thairabies.net/petregis ละขึ้นทะ บียน ัตวตาม
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา พิษ นัขบาตามพระ
ปณิธานศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี รมศรี วางควัฒนวรขัต
ิยราชนารี รณีใ บคลา รใน ัง ัด ทศบาลตาบลรอนพิบลย ปน
ผดา นิน ารนอ วลาราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฏาคม 2561
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562

จานวน

18,000 บาท

นา : 80/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

ค่าใช้สอย

รวม

580,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาบริ ารครฝึ อนออ าลัง ายดวย าร ตน อโรบิค
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารครฝึ อนออ าลัง ายดวย าร
ตน อโรบิคตามโครง ารออ าลัง ายดวย าร ตน อโรบิคตาม
โครง ารออ าลัง าย พ่อ ขภาพ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 43
ลาดับที่ 8
จาง มาบริ ารระบบ าร พทยฉ ฉิน
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ตอบ ทน จา นาที่ผปฏิบัติงาน
าร พทยฉ ฉินของ ทศบาลตาบลรอนพิบลย ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ประ าศ ถาบัน าร พทยฉ ฉิน งชาติ ร่อง ลั ณฑ าร
นับ นน ารดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉ
ฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0891.3/658 ลงวันที่ 25 ม ราคม 2553
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) นาที่ 44
ลาดับที่ 10

นา : 81/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
ป้อง ัน ละควบคมโรคไข ลอดออ
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารป้อง ัน ละควบคมโรคไข ลอด
ออ โดยจาย ปนคาทรายอะ บท คาน้ายาพน มอ ควัน าจัดล
น้ายงลาย คาป้ายประชา ัมพันธ คาน้ามัน ช้อ พลิง ละน้ามัน
ผ ม คาป้ายโครง าร ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 42
ลาดับที่ 5

จานวน

50,000 บาท

นา : 82/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

ป้อง ัน ละควบคมโรคพิษ นัขบา

จานวน

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาวัคซีน ละอป รณใน ารฉีด คาป้ายโครง าร/ป้าย
ประชา ัมพันธ คา มนาคณวิทยา ร ละคาใชจายอ่นๆ ที่ ี่ยว
ของใน ารป้อง ัน ละควบคมโรคพิษ นัขบา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัย
ลั ษณ อัครราช มารี รมศรี วางควัฒน วรขัติยราชนารี ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 42
ลาดับที่ 3
ผลิต ่อ พ่อใ าร ขศึ ษาประชา ัมพันธ ี่ยว ับ าร าธารณ ข
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารผลิต ่อ พ่อใ าร ขศึ ษาประชา
ัมพันธ ี่ยว ับ าร าธารณ ข ละ ิ่ง วด
ลอม ชน อ าร ผนพับ โป ตอร ป้ายไวนิล นัง อ ซีดี ฯลฯ
ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 43
ลาดับที่ 6

นา : 83/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

อบรม ละ ล ปลี่ยน รียนรนอ ถานที่ของ อ ม.
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดใ มี ารอบรม ละ/ รอศึ ษาด
งานตามโครง ารอบรม ละ ล ปลี่ยน รียนรนอ ถานที่ของ อ
ม.โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่
ฝึ อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คร่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณ
วิทยา ร คาของ มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใช
จายอ่นที่จา ปน - ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 41
ลาดับที่ 2

จานวน

200,000 บาท
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อบรม ละศึ ษาดงานของผประ อบ ารรานอา าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารอบรม ละศึ ษาดงานของผประ อบ
ารรานอา าร โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ าร
ต ตง ถานที่ฝึ อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ
อบรม คาวั ด คร่อง ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คา
ถาย อ าร คาพิมพ อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขา
รับ ารฝึ อบรม คา ระ ป๋า รอ ิ่งของ คร่องใชบรรจ อ าร
า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาวิ มนาคณวิทยา ร คาของ มนาคณใน ารดงาน คาป้าย
โครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 41
ลาดับที่ 1

จานวน

100,000 บาท

นา : 85/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

อา ารปลอดภัย(Food Safety)
พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารอา าร
ปลอดภัย (Food Safety) โดยจาย ปนคาภาชนะ า รับ ็บ
ตัวอยาง คาขวด ว คาน้ายา คมี คาวั ด คร่อง ขียน ละ
อป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพคาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม
คา มนาคณ
วิทยา ร คาของ มนาคณใน ารดงาน คาป้ายโครง าร ละคาใช
จายอ่นที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 44
ลาดับที่ 9

จานวน

50,000 บาท

นา : 86/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

234,000 บาท

รวม

234,000 บาท

รวม

234,000 บาท

จานวน

234,000 บาท

งินอด นนองค รประชาชน
ารดา นินงานตาม นวทางโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข
พ่อจาย ปน งินอด นน คณะ รรม ารชมชน ใน ารดา นิน
งานตาม นวทางโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข ชมชน
ละ 20,000 บาท ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 45
ลาดับที่ 12
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 87/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

3,919,420 บาท

รวม

2,539,020 บาท

รวม

2,539,020 บาท

จานวน

1,467,360 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
ง ริม ารพัฒนาคณภาพชีวิต ละศั ยภาพผ งอาย
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง าร ง ริม าร
พัฒนาคณภาพชีวิต ลศั ยภาพผ งอาย ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ารฝึ อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1/2564 นาที่ 9 ลาดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535

นา : 88/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งินประจาตา นง

จานวน

48,000 บาท

จานวน

517,260 บาท

จานวน

494,400 บาท

จานวน

12,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาจางล จางประจา
พ่อจาย ปน งินคาจางประจา ละ งินปรับปรงคาจางประจา
ล จางประจา ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง( ฉบับที่ 3)

นา : 89/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบดาเนินงาน

รวม

1,280,400 บาท

รวม

366,400 บาท

จานวน

200,000 บาท

พ่อจาย ปนคาตอบ ทนบคคล รอคณะ รรม ารผรับผิดชอบ
ารจัดซ้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดภาครัฐ ชน บคคล รอคณะ
รรม ารซ้อ รอจาง บคคล รอคณะ รรม ารดา นิน ารจางที่
ปรึ ษา บคคล รอคณะ รรม ารดา นิน ารจางออ บบ รอ
ควบคมงาน อ ราง ตามระ บียบ รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
- นัง อ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ดที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561
- นัง อคณะ รรม ารวินิฉัยปัญ า ารจัดซ้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดภาครัฐ ดวนที่ ดที่ ค( วจ) 0405.3/28574 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2562
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินคา
ตอบ ทน ารปฏิบัติใ ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
พ่อจาย ปน งินคา ชาบาน พนั งาน ทศบาลซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชา
บานได ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของ
ขาราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562

จานวน

98,400 บาท

นา : 90/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

58,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล ละ
ล จางประจาซึ่งมี ิทธิ บิ งินคาชวย ลอ ารศึ ษาบตรได ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ
.2562
- ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ.2560
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ระ บียบ ระทรวง ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 91/125
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ง ดินทาง คาพา นะ คา ชา
ที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา
ปนใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาใชจายใน ารตรวจ อบรังวัด นว ขตที่ดิน
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารตรวจ อบ นว ขต คาดา นิน าร
รังวัดที่ดิน าธารณประโยชนใน ขต ทศบาลตาบลรอน
พิบลย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- พระราชบัญญัติลั ษณะป ครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551
คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

524,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป คลิป
ทป ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ช้อ รอจางพิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถงใ ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ด อ ราง
พ่อจาย ปนคาไมตาง ๆ อิฐ รอซี มนต บล็อ ปน
ซี มนต ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ล่อย
ขวาน ทอน้า ละ ป รณประปา บไ ไม ทปวัดระยะ คร่องวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมอ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

วั ดยานพา นะ ละขน ง

จานวน

70,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ม
รง ญ จปา ตาย ญ จ ล่อน คีมล็อค ม รง ญ จปา
ตาย ยางใน น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล บาะรถ
ยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช่อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าซ
น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน คร่อง ถาน าซ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลอง ถายรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด คร่อง ตง าย
พ่อจาย ปนคา คร่อง บบ ้อ าง ง ผา มว ผาผ
คอ ชด คร่อง บบ ชดฝึ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอป รณ
บันทึ (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) ทปบันทึ
ขอมล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รอ ทปพิมพ า รับ คร่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ น่อง ผง ป้นอั ขระ
รอ ป้นพิมพ( Key board) มนบอรด (Main Board ) มมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร ( Cut Sheet Feeder) มา ( Mouse ) , พริ้น ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ ( Printer Switching Box) คร่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) าย ค บิล ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑขนาดใ ญ รอ
โครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ ที่ ปน าร ระทบ รอ ระทาตอ
โครง ราง ลั ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารงป ติ รอคาซอม ลาง
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

877,960 บาท

รวม

478,960 บาท

รวม

478,960 บาท

จานวน

174,960 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอน ละ งินปรับปรง งิน ดอน พนั งาน
ทศบาล พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
พ่อจาย ปน งินประจาตา นง พนั งาน ทศบาลที่มี ิทธิไดรับ
งินประจาตา นง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ปนไปตามพระราช ฤษี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ละ
ประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับ
ที่ 3)

นา : 96/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

199,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

199,000 บาท

ขยาย ขต ละติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ บริ วณขางบานนายโชติ มที่ 7 จานวน

34,000 บาท

วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปนคา ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งินอด นนรัฐวิ า ิจ
พ่อจาย ปนคาปั าคอน รีตขนาด 8 มตร จานวน 1 ตน พาด
ายอลมิ นียม มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จานวน 2 น ระยะทาง
นละ 18 มตร พรอมอป รณประ อบดาน รงต่า พาด ายอล
มิ นียม มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จานวน 1 น ระยะทาง 174
มตร พรอมโฟโต วิ ช จานวน 1 ชด ละติดตั้งโคมไฟ
าธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จานวน 4 ชด (โดยโคม
ไฟ ทศบาลฯ ปนผจัด าจานวน 3 ชด) ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 15
ลาดับที่ 1

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

ขยาย ขต ละติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ บริ วณถนนตลาดใ ม - นาโพธิ์ จานวน
มที่ 7 ตาบลรอนพิบลย

นา : 97/125

147,000 บาท

พ่อจาย ปนคาปั าคอน รีตขนาด 8 มตร จานวน 1
ตน พรอม าตอมอขนาด 1x(.25x.25x4.50 มตร) จานวน 8
ตน พาด ายอลมิ นียม มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จานวน 2
น ระยะทาง นละ 187 มตร พรอมอป รณประ อบดาน รง
ต่า พาด ายอลมิ นียม มฉนวนขนาด 25 ต.มม. จานวน 1
น ระยะทาง 187 มตร ละติดตั้งโคมไฟ
าธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จานวน 5 ชด (โดยโคมไฟ ฟภ. ปน
ผจัด าทั้ง มด) ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 15
ลาดับที่ 3
ขยาย ขต ละติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ บริ วณถนนทาง ขาบานนาง ตี้ย จานวน
ง มที่ 7
พ่อจาย ปนคาพาด ายอลมิ นียม มฉนวนขนาด 25 ต.มม
. จานวน 1 น ระยะทาง 174 มตร ละติดตั้งโคมไฟ
าธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จานวน 8 ชด ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 15
ลาดับที่ 2

18,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

140,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)

วั ด าร ษตร
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 99/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

รวม

5,557,500 บาท

รวม

2,210,000 บาท

รวม

2,210,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

รวม

3,200,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พ่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ละ งินปรับปรงคาตอบ ทน
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
ละประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มอ่น ๆ
พนั งานจาง ตามพระราช ฤษี า ารจาย งิน ดอน งิน
ปี บานาญ ละ งินอ่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535 ละ
ประ าศ .ท. ร่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พ่อจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ
ปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารป ติ รอ ในวัน ยดราช าร
ตางๆ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

นา : 100/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

ค่าใช้สอย

รวม

2,450,000 บาท

จาง มาบริ ารขด รอปรับปรง ลมขยะ ละถนนภายใน ถานที่ทิ้ง จานวน
ขยะบานทาย รอ มที่12

100,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารขด รอปรับปรง ลมขยะ ละถนน
ใน ถานที่ทิ้งขยะบานทาย รอ มที่ 12 ตามที่ ทศบาล า นด
ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มอง พ.ศ.2535 ละที่ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 48
ลาดับที่ 2

นา : 101/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

จาง มาบริ ารรั ษาความ ะอาด ละ ปนระ บียบ รียบรอยของ
ถนน ละทาง ทา

จานวน

2,160,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารตามโครง ารรั ษาความ ะอาด
ละ ปนระ บียบ รียบรอยของถนน ละทาง ทา ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/ว1095 ลงวันที่ 25 ธัวาคม 2561
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0810.6
/ว2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ดที่ มท 0810.6
/ว860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มอง พ.ศ.2535 ละที่ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 48
ลาดับที่ 1
จาง มา พ่อปฏิบัติงานตาม พรบ. าร าธารณ ข พ.ศ.2535
จานวน

50,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารบคคล พ่อปฏิบัติงานตาม พรบ
. าร าธารณ ข พ.ศ.2535 ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มอง พ.ศ.2535 ละที่ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 49
ลาดับที่ 5
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รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ซั ฟอ คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาระวางบรรท คา ชาทรัพย ิน(ย
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ าร
จาง มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทย ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน
คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง
มาบริ าร รอคาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ขาลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร
ดินทางไปราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา ละพนั งานจาง รอ
บคคล คณะบคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทางไป
ราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราช าร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

นา : 103/125
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

650,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พ่อจาย ปนคาซอม ซมบารงรั ษาวั ด ครภัณฑ รอที่ดิน ิ่ง อ
รางอัน ปนทรัพย ิน รออยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ใ ามารถใชงานไดตามป ติดัง ดิม ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ระดาษถาย อ าร มึ ถาย
อ าร ปา า ดิน อ ยางลบ ไมบรรทัด มวน ทป คลิป
ทป ฟ้ม มดบัญชี มดประวัติขาราช าร ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ช้อ รอจางพิมพ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พ่อจาย ปนคา ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้าปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ขา ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว รงไฟฟ้า คร่องวัด ระ
ไฟฟ้า จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดงานบานงานครัว
พ่อจาย ปนคา ปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ถัง ถาด ว
น้า จานรอง ผาปโตะ ถงใ ขยะ ถังขยะ ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 104/125
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วั ด อ ราง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาไมตาง ๆ อิฐ รอซี มนต บล็อ ปน
ซี มนต ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ล่อย
ขวาน ทอน้า ละอป รณประปา บไ ไม ทปวัดระยะ คร่องวัด
ขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ล ดิ่ง วาน โถ วม อางลางมอ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดยานพา นะ ละขน ง
พ่อจาย ปนคา บต ตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประ จ ม
รง ญ จปา ตาย ญ จ ล่อน คีมล็อค ม รง ญ จปา
ตาย ยางใน น้ามัน บร น็อต ละ ร ายไมล บาะรถ
ยนต คร่องยนต (อะไ ล) ฟิลม รอง ง ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น
พ่อจาย ปนคา
งตม น้ามัน ช่อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าซ
น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน คร่อง ถาน าซ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอป รณตางๆทางวิทยาศา ตร รอ าร
พทย ชน าลี ผาพัน ผล วชภัณฑ ถงมอ ฯลฯ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 105/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

วั ด าร ษตร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน พันธพช ป๋ย าร
คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดโฆษณา ละ ผย พร
พ่อจาย ปนคา ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี มมโมรี่ ารด
ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รอภาพ คร่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ป๋าใ ลองถายรป ี รอขาวดาที่ไดจา ารลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ด คร่อง ตง าย
พ่อจาย ปนคา คร่อง บบ ้อ าง ง ผา มว ผาผ
คอ ชด คร่อง บบ ชดฝึ ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 106/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

147,500 บาท

รวม

147,500 บาท

จานวน

47,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครภัณฑงานบานงานครัว
จัดซ้อ คร่องตัด ญา
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องตัด ญา บบขอ ข็ง ชนิด
ะพาย คร่องยนตขนาดไมนอย วา 1.4 รงมา ปริมาตร
ระบอ บไมนอย วา 300 ซีซี พรอมใบมีด คร่องละ 9,500
บาท จานวน 5 คร่อง ตามบัญชีมาตรฐานครภัณฑของ านั งบ
ประมาณ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ไข ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นาที่ 5 ลาดับที่ 1
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.261-265) ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นาที่ 6 ลาดับที่ 1
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑ
พ่อจาย ปนคาบารงรั ษา ละปรับปรงครภัณฑขนาดใ ญ รอ
โครง รางของครภัณฑขนาดใ ญ ที่ ปน าร ระทบ รอ ระทา
ตอโครง ราง ลั ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารงป ติ รอคาซอม
ลาง ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 107/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

887,580 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

700,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
ง ริม ารประ อบอาชีพ ละ ารรวม ลมของประชาชน
พ่อจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาดอ ไม คา ชา
คร่อง ียง รอคา ชาทรัพย ินอ่นที่จา ปน คาต ตง วที คาวั ด
อป รณ คาของที่ระลึ ของรางวัล คาม ร พ คา มนาครวิทยา
ร ตลอดจนคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง าร ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 54
ลาดับที่ 8

นา : 108/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

ง ริม ิจ รรมดาน ารพัฒนา ตรี ละครอบครัว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาดอ ไม คา ชา
คร่อง ียง รอคา ชาทรัพย ินอ่นที่จา ปน คาต ตง วที คาวั ด
อป รณ คาของที่ระลึ ของรางวัล คาม ร พ คา มนาครวิทยา
ร ตลอดจนคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง าร ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 52
ลาดับที่ 3
ง ริม นับ นน ระบวน ารจัดทา ผนชมชน
พ่อจาย ปนคาอา าร อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาดอ ไม คา ชา
คร่อง ียง รอคา ชาทรัพย ินอ่นที่จา ปน คาต ตง วที คาวั ด
อป รณ คาของที่ระลึ ของรางวัล คาม ร พ คา มนาครวิทยา
ร ตลอดจนคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน ารดา นินโครง าร ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บีบย ระทรวงม าดไทยวาดวยคณะ รรม ารชมชนของ ทศ
บาล พ.ศ.2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 53
ลาดับที่ 5

นา : 109/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

อบรม ละศึ ษาดงานของผนาชมชน
พ่อจาย ปนคาป้ายโครง าร คา ถานที่ คาวั ดอป รณ คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาต ตง ถาน
ที่ คาใชจายในพิธี ปิด-ปิดโครง าร คาจัดทา อ ารอบรม คา
พา นะ คาของขวัญของที่ระลึ คาที่พั ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา
ปนใน ารอบรม ละศึ ษาดงานตามโครง ารอบรม ละศึ ษาด
งานของผนาชมชน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารอบรม ละ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 52
ลาดับที่ 2

จานวน

500,000 บาท

นา : 110/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งบเงินอุดหนุน

รวม

187,580 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

187,580 บาท

จานวน

27,580 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอด นนองค รประชาชน
นับ นน ลมนาทองอินทรีย
พ่อจาย ปน งินอด นน ลมนาทองอินทรียใน าร ง ริม าร
ประ อบอาชีพทาป๋ยอินทรีย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 55
ลาดับที่ 10
นับ นน ลมอาชีพ ละวิ า ิจชมชนใน ขต ทศบาล
พ่อจาย ปน งินอด นน ลมอาชีพ ละวิ า ิจชมชนใน าร ง
ริม ารประ อบอาชีพ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 54
ลาดับที่ 9

นา : 111/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

อด นนคณะ รรม ารชมชนใน ขต ทศบาลฯ
พ่อจาย ปน งินอด นน คณะ รรม ารชมชนใน ขต ทศบาล
ตาบลรอนพิบลย ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคณะ รรม ารชมชนของ ทศ
บาล พ.ศ.2564
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่1/2564 นาที่ 5 ลาดับที่ 1

จานวน

100,000 บาท

นา : 112/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

540,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

540,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

540,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
จัด าร ขงขัน ีฬา ด็ ยาวชน ละประชาชน ทศบาลตาบลรอน
พิบลย
พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ด็ ยาวชน
ละประชาชน ทศบาลตาบลรอนพิบลย ดังนี้ คา ชา รอคา ตรียม
นาม ขงขัน คาอป รณ ีฬา คาชด ีฬา คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาตอบ ทน จา นาที่ประจา นาม คาตอบ ทน จา นาที่
จัด าร ขงขัน คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน คาจัดทาป้ายช่อ รอ
ทีม คาจัดทา ียรติบัตร รอประ าศ ียรติคณ คาโล รอถวย
รางวัลที่มอบใ ผชนะ าร ขงขัน งิน รอของรางวัล พ่อมอบใ ผ
ชนะ าร ขงขัน คาใชจายอ่นๆ ชน ารจัดพี ปิด-ปิด าร ขงขัน
ีฬา ริ้วขบวน คา วชภัณฑ ละอป รณ วชภันฑ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 60
ลาดับที่ 3

นา : 113/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

จัด าร ขงขัน ละจัด ง ีฬาประ ภทตางๆ ขารวม าร ขงขัน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ละจัด ง ีฬาประ ภท
ตางๆ ขารวม ขงขัน โดยจาย ปนคารับรอง คาใชจายใน าร
ต ตง ละจัด ถานที่ คา าธารณปโภคตางๆ คาม ร พ าร
ดง คา คร่อง ตง าย คายานพา นะ คาใชจายใน ารประชา
ัมพันธ ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ละ ี่ยวของใน ารจัด าร
ขงขัน ละจัด ง ีฬาประ ภทตางๆ ขารวม าร ขงขัน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 60
ลาดับที่ 1
จัดงานวัน ด็

งชาติ

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ งชาติ โดยจาย ปน
คารับรอง คาใชจายใน ารต ตง ละจัด ถานที่ คา
าธารณปโภคตางๆ คาจาง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ าร
ดง คาใชจายใน ารประชา ัมพันธ ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
ละ ี่ยวของ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 60
ลาดับที่ 2

นา : 114/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

419,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
งานประ พณี ผาขึ้นธาต (วัด ขานอย)
พ่อ ปนคาใชจายพิธีทางศา นา คารับรอง คาอา ารวาง ละ
คร่องด่มไมมี อล อฮอล คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใชจาย
ี่ยว ับ ถานที่ คา ชา คร่อง ียง ต็นท วที คาใชจายอ่นๆ ที่จา
ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62
ลาดับที่ 7

นา : 115/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

จัดงานประ พณีทาบญตั บาตร น่องในโอ า วันขึ้นปีใ ม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อ ปนคาใชจายในพิธีทางศา นา คาปัจจัยถวายพระ คา คร่อง
ไทยธรรม คารับรอง คาอา าร ละ คร่องด่มไมมี อล อฮอล คา
อา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ คา ชา คร่อง
ียง ต็นท วที คาใชจายใน ารต ตง คาม ร พ าร ดง คา
ใชจายใน ารโฆษณา ละประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอ่นๆ ที่
จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 61
ลาดับที่ 6
จัดงานประ พณีลอย ระทง
พ่อจาย ปนคาใชจายในพิธีทางศา นา คารับรอง คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ คา ชา คร่อง
ียง ต็นท วที คาใชจายใน ารต ตง คาม ร พ าร ดง คา
ตอบ ทน รรม าร คาของขวัญ ของรางวัล งินรางวัล คาถวย
รางวัล คาใชจายใน ารโฆษณา ละประชา ัมพันธงาน ละคาใช
จายอ่นๆ ที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 61
ลาดับที่ 5

นา : 116/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

จัดงานประ พณี ง รานต ละวัน ตัญญ
พ่อจาย ปนคาใชจายในพิธีทางศา นา คารับรอง คาอา าร ละ
คร่องด่ม คาใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ คา ชา คร่อง
ียง ต็นท วที คาใชจายใน ารต ตง คาม ร พ าร
ดง คาของขวัญ ของรางวัล งินรางวัล คาตอบ ทน
รรม าร คาไทยธรรม คาปัจจัยถวายพระ คาใชจายใน าร
โฆษณา ละประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 61
ลาดับที่ 4

จานวน

100,000 บาท

นา : 117/125

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

จัดงานประ พณี ลอ ทียนพรรษา

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พ่อ ปนคาใชจายในพิธีทางศา นา คารับรอง คาอา ารวาง ละ
คร่องด่มไมมี อล อฮอล คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คาใชจาย
ี่ยว ับ ถานที่ คา ชา คร่อง ียง ต็นท วที คาใชจายใน าร
ต ตง คาม ร พ าร ดง คาตอบ ทน รรม าร คาของ
ขวัญ ของรางวัล งินรางวัล คาถวยรางวัล คาใชจายใน าร
โฆษณา ละประชา ัมพันธงาน ละคาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62
ลาดับที่ 9
รางภมิคม ันทาง ังคมในมิติวัฒนธรรม
พ่อจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใช ละ ารต ตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใชจายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คร่อง
ขียน ละอป รณ คาประ าศนียบัตร คาถาย อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
ระ ป๋า รอ ิ่งที่ใช บรรจ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ อบรม คา
อา าร คาอา ารวาง ละ คร่องด่ม คา มนาคณวิทยา ร คาป้าย
โครง าร ละคาใชจายอ่นที่จา ปน ตามระ บียบ ฎ มาย รอ
นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62
ลาดับที่ 8

นา : 118/125
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งบเงินอุดหนุน

รวม

119,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

119,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

9,500 บาท

งินอด นน วนราช าร
จัดทา มรับงานประ พณี ทศ าล ดอน ิบ
พ่อจาย ปน งินอด นน อา ภอรอนพิบลย ใน ารจัดทา ม?รับ
รวมขบวน ม?รับ งานประ พณี ทศ าล ดอน ิบ ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63
ลาดับที่ 11
ประ พณีมาฆบชา ผาขึ้นธาต
พ่อจาย ปน งินอด นน อา ภอรอนพิบลย ใน าร ขารวม
ิจ รรม ผาขึ้นธาต ในประ พณีมาฆบชา ผาขึ้นธาต ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63
ลาดับที่ 12

นา : 119/125
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งินอด นนองค รประชาชน
ประ พณีถอศีล ิน จ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พ่อจาย ปน งินอด นน ศาล จาพระ 108 ใน ารจัดงาน
ประ พณีถอศีล ิน จ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 62
ลาดับที่ 10
งินอด นนขององค รศา นา
งานประ พณีลา พระ
พ่อจาย ปน งินอด นน วัดใน ขต ทศบาลตาบลรอน
พิบลย ได วัดพิศาลนฤมิต วัด ทพนม ชอด วัดจีบประดิษฐ วัด
ขานอย ละวัด วรรณรังษี วัดละ 12,000 บาท ใน ารต ตง
รอพนมพระ ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ประ าศม า ถร มาคม ครั้งที่ 1/2560 ร่อง ลั ณฑ ารใช
จา งินอด นนวัดที่ไดรับจา องค รป ครอง วนทองถิ่น
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 63
ลาดับที่ 13

นา : 120/125
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

2,224,816 บาท

งบลงทุน

รวม

2,224,816 บาท

รวม

2,224,816 บาท

จานวน

129,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
อ รางคระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ถนน ายตลาดใน มที่ 12
ตาบลรอนพิบลย
พ่อจาย ปนคา อ รางคระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ถนน าย
ตลาดใน โดยชวงที่ 1 ละชวงที่ 3 อ รางคระบายน้าคอน รีต
ริม ล็ ขนาด วาง ฉลี่ย 0.30 มตร ลึ 0.40 มตร ยาวรวม
ันไมนอย วา 34 มตร ชวงที่ 2 อ รางคระบายน้าคอน รีต
ริม ล็ ขนาด วาง ฉลี่ย 0.20 มตร ลึ 0.40 มตร ยาวรวม
ันไมนอย วา 3 มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอนพิบลย
า นด ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 10
ลาดับที่ 13

นา : 121/125
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อ รางคระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ถนน าย วงคาร คร –
ง ฟ้า มที่ 12

จานวน

พ่อจาย ปนคา อ รางคระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ถนน าย
วงคาร คร – ง ฟ้า ขนาด วาง ฉลี่ย 0.30 มตร ลึ ตั้ง ต 0.30
มตร ถึง 0.40 มตร ตามระดับลาด ท ยาวรวม ันไมนอย
วา 86 มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอนพิบลย า นด ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 9
ลาดับที่ 12
อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายบานนาย วียน - ด ขต
จานวน
ทศบาลตาบลรอนพิบลย มที่ 5
พ่อจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายบานนาย
วียน - ด ขต ทศบาลตาบลรอนพิบลย ขนาดผิวจราจร วาง 4
มตร ยาว 215 มตร นา 0.15 มตร รอมีพ้นที่ไมนอย
วา 860 ตาราง มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอนพิบลย
า นด ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 6
ลาดับที่ 1

285,102 บาท

617,245 บาท
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ปรับปรงวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ี่ ย จาน รียว มที่
12 ตาบลรอนพิบลย
พ่อจาย ปนคาปรับปรงวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ี่
ย จาน รียว โดยทา ารปรับปรงวางทอระบายน้าคอน รีต ริม
ล็ ขนาด นผาศนย ลาง 0.40 มตร ชั้น3 (มอ .) จานวน 9
ทอน ความยาวรวม ันทั้ง มดไมนอย วา 9 มตร พรอมฝา
ตะ รง ล็ ขนาด วาง 0.58 มตร ยาว 1.50 มตร จานวน 1
ฝา ละ ทพ้นคอน รีต วาง ฉลี่ย 1 มตร ยาว 9
มตร นา 0.15 มตร รอมีพ้นที่รวม ันไมนอย วา 9 ตาราง
มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอนพิบลย า นด ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 11
ลาดับที่ 16

จานวน

52,000 บาท

วันที่พิมพ : 9/2/2565 15:29:02

นา : 123/125

คาปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ปรับปรง ซอม ซม ถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง ขาบานนาโพธิ์ จานวน
– บาน นองคขัน มที่ 7

497,342 บาท

พ่อจาย ปนคาปรับปรงซอม ซม ถนนคอน รีต ริม ล็ าย
ทาง ขาบานนาโพธิ์ – บาน นองคขัน โดยทา ารปรับปรง ซอม
ซม ถนนคอน รีต ริม ล็ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร วาง 6
มตร ยาว 75 มตร นา 0.15 มตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
วาง 2 มตร ยาว 25 มตร ละผิวจราจร วาง 4 มตร ยาว 16
มตร นา 0.15 มตร ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจร วาง 4
มตร ยาว 4 มตร นา 0.15 มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอน
พิบลย า นด ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 20
ลาดับที่ 3
ปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายปา ทาง ขาบานทงโ มะ มที่ จานวน
5
พ่อจาย ปนคาปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายปา ทาง ขา
บานทงโ มะ ขนาด วาง 4 มตร ยาว 38 มตร นา 0.15
มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบลรอนพิบลย า นด ตาม
ระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 9
ลาดับที่ 10

111,032 บาท

นา : 124/125
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ปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายปา ทาง ขา ลัง ารไฟฟ้า วน จานวน
ภมิภาค าขารอนพิบลย มที่ 5

49,871 บาท

พ่อจาย ปนคาปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายปา ทาง ขา
ลัง ารไฟฟ้า วนภมิภาค าขารอนพิบลย ขนาด วาง 3
มตร ยาว 20 มตร นา 0.15 มตร ตาม บบที่ ทศบาลตาบล
รอนพิบลย า นด ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง าร ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 9
ลาดับที่ 11
ปรับปรงฝาคระบายน้าตลาด ด ทศบาลตาบลรอนพิบลย (ตลาด
ใ ม) มที่ 7 ( อง าธารณ ขฯ)
พ่อจาย ปนคาปรับปรงฝาคระบายน้าตลาด ด ทศบาลตาบลรอน
พิบลย (ตลาดใ ม) โดยทา ารร้อฝาคระบายน้า ดิม ลวจับ ซี้
ยม ตงขอบรางระบายน้า ปลี่ยนฝาคระบายน้าใ ม ปนฝาค
ระบายน้า ล็ ขนาด วาง 0.29 มตร ยาว 0.50
มตร จานวน 356 ชด ละซอม ซมขอบฟตบาท โดย ท
คอน รีตรองขอบฟตบาท วาง 0.30 มตร ยาว 24.60
มตร ง 0.25 มตร พรอม ทคอน รีต ริม ล็ ดาน
นา วาง 1 มตร ยาว 25.60 มตร นา 0.10 มตร รอมีพ้นที่
ไมนอย วา 25.60 มตร ตามระ บียบ ฎ มาย รอ นัง อ ั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลงครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นาที่ 13
ลาดับที่ 21

จานวน

283,224 บาท
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คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชย ัญญา บบปรับได (คาK)
พ่อจาย ปน งินชด ชยคางาน อ รางตาม ัญญา บบปรับ
ได (คาK) ปนไปตาม นัง อ ั่ง าร ดังนี้
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
ลงวันที่ 11 ันยายน 2560
- นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

200,000 บาท

