
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรุง

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,359,455 บาท
งบกลาง รวม 14,359,455 บาท

งบกลาง รวม 14,359,455 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 29 อัตรา ในอัตราร้อย
ละ ห้า ของคาจ้าง  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชนของลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ตาย หรือสุญหาย อันเนื่องจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง  จํานวน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,985,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลรุง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,855,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการในเขตตําบลรุง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ปวยโรคเอดสในเขต
ตําบลรุง ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
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เงินสํารองจาย จํานวน 777,550 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นเรงดวนไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในเขตตําบลรุง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 372,905 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ก.บ.ท.)โดยคํานวณจากประมาณรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรืองบเฉพาะ
การ แล้วแตกรณีโดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ สําหรับ อบต.ให้
คํานวณในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปด
ทิ้ง หรือหากประสงคจะสงเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท กรณี
คํานวณแล้วมีเศษสตางค จะปดทิ้งหรือจะปดขึ้นเป็น 1 บาท ก็
ได้ โดยถือวาได้สงเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
(1)ประเภท คาใช้จายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจาก
เงินคาปรับตามกฎหมายจราจร เพื่อจายเป็นเงินรางวัลสวนแบงคา
ปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก ตั้งไว้ 5,000 บาท
(2)คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลรุง 
ตั้งไว้ 120,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,490,040 บาท

งบบุคลากร รวม 7,760,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แก
(1)นายก อบต.รุง เป็นเงิน 244,800 บาท
(2)รองนายก อบต.รุง จํานวน 2 คน เป็นเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
(1)นายก อบต.รุง เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)รองนายก อบต.รุง จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก
(1)นายก อบต.รุง เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)รองนายก อบต.รุง จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 86,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก
(1) ประธานสภา อบต. 1 คนๆ ละ 11,220 บาท /เดือน 
เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต. 1 คนๆ ละ 9,180 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต. 1 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 17 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 1,468,800 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,276,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,753,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 10 อัตรา ได้แก ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้า
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ(2 อัตรา)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 24,000 บาท
2.คาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 84,000 บาท
3.เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร
(พ.ต.ก.) จํานวน 54,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ ตําแหนง ปลัด อบต. รอง ปลัด อบต. 
หัวหน้าสํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,150,560 บาท

เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
(1)คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ ภารโรง ผู้ชวยนักวิชาการ
เกษตร พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
(2)คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ยาม
พนักงานขับรถยนต ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลรุ
งจํานวน 4 อัตรา จํานวน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,670,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 993,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 711,900 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลรุง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลรุง ตามระเบียบฯ
(2) คาตอบแทนหรือเงินรางวัลคณะกรรมการในการดําเนินการ
สอบพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างหรือคณะกรรมการที่ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลรุง ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
(3) เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ตั้งไว้ 408,700 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ ตามระเบียบฯ
(4) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 273,200  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง คาตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้งประจําองคการ
บริหารสวนตําบล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการ
บริหารสวนตําบล นายอําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น กรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งผู้อํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการนับคะแนน เจ้าหน้าที่
คะแนน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเป็นผู้ชวยเหลือในการ
เลือกตั้ง –อัตราคาตอบแทนให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ
กําหนด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาสวนตําบลและพนักงานจ้าง และปฏิบัติงานเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 180,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย เจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารองคการ
บริหารสวนตําบลปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 655,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
(1)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
(2)คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับตางๆ
(3)คาล้าง อัด ขยายรูป ถายเอกสาร ถายพิมพเขียว ฯลฯ
(4)คาติดตั้งมานมูลี่
(5)คาติดตั้งฉากกั้นห้อง
(6)คาตักสิ่งปฏิกูล
(7)คาเบี้ยประกันรถยนตราชการองคการบริหารสวนตําบลรุง
(8)คาโฆษณาเผยแพร
(9)คารับวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตางๆ ฯลฯ
(10)คาสวนลดผู้จัดเก็บน้ําประปา
(11)คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างทําของ คาบริการฉีดพน
ยุง คาจ้างแรงงานถางปา คาจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า สุนัข แมว และคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลรุงฯลฯ
(12)คาจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซดองคการบริหารสวนตําบลรุง,คาดูแล
ปรับปรุงเว็ปไซด คาเชาพื้นที่เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลรุง
(13)คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ฯลฯ
(14)คารังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชนในเขตตําบลรุง
(15)คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล ป้ายผลการนับ
คะแนน กระดานติดประกาศ การนับคะแนน กระดาษนับ
คะแนน สื่อสิ่งพิมพ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างเหมา
ตางๆฯลฯใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสมาชิก
สภาท้องถิ่นปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
(1)คารับรอง ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพ เอกสาร คาพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2)คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมตามคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการรวมถึงผู้เข้าประชุมอื่นๆ และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร และ
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของอปท. จํานวน 79,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่น เชน คาอาหารคาตอบแทนของเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง คาเชาเต็นท คาอบรม การจัด
ประชุมชี้แจงและการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้
ข้อมูลขาวสารแกประชาชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
สําหรับผู้อํานวยการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณการเลือกตั้งและคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาของขวัญ 
ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ และในการ
จัดงานกิจกรรมตางๆที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับพิธีการวัน
สําคัญตางๆ และในการจัดงานกิจกรรมตางๆที่มีความจําเป็นและ
ความเหมาะสม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลรุง ตามหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมระบบบริหารและจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล ปีงบประมาณ 2565

จํานวน 22,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมระบบบริหารและ
จัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร รถยนตสวนกลาง รถยนต รถบรรทุกน้ํา
รถจักรยานยนต ตู้ โต๊ะ รถตัดหญ้า เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับ
อากาศฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เครื่องใช้ตางๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน กระดาษ แฟ้มใส
เอกสาร หมึกพิมพตางๆฯลฯ และเพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องเขียน
แบบพิมพสิ่งของใช้ เชน คาวัสดุอุปกรณในการเลือก
ตั้ง กระดาษ แฟ้มใสเอกสาร หมึกพิมพตางๆฯลฯ ในงานเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าสําหรับใช้ประจําที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลรุงหรือสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลรุง เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
บัลลาส และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา 
ผงซักฟอก ถังขยะฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน สายดูดน้ําสายสงน้ําฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติ
งานที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏใน แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน ฟิลม ถายรูป ม้วนเทปวีดีโอ 
เครื่องอุปกรณในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ กระดาษ
เขียน โปสเตอร สี ไม้อัด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนพับ 
ใบปลิว โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลและอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกเก็ต หมึก
เครื่องปริ้นเตอรและโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 332,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลรุง
 และใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงบัตร
โทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลรุงปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย 
คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคารฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ตตําบล รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้
บริหาร ขนาด 65x80x120-126 ซม.จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 8,200 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
จํานวน 20,000 บาท 
เพื่ออุดหนุนท้องถิ่นอําเภอกันทรลักษ ตามโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลรุงตามหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
งานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจาย เป็นคาจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,776,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,279,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,279,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 608,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 5 อัตรา ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง,นักวิชาการจัด
เก็บรายได้ชํานาญการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการประจําปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 
งานบริหารงานคลัง 00113 ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผอ.กองคลัง ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําสําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง นักวิชาการคลัง พร้อมเงินเลื่อนขั้นคาจ้าง
ประจําปีและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ ปรากฎในแผนบริหารงานทั่วไป 
00110 งานบริหารงานคลัง 00113 ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ชวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 428,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 8 อัตรา ตําแหนง ผอ.กองคลัง,นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติการ,ผช.เจ้าพนักงานธุรการ,ผช.เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้,นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจํา) ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
ข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ประจํา สังกัดกองคลัง อบต.รุง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 กองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง อบต.รุง ที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
งานบริหารงานคลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น และลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลัง อบต.รุง
ที่มีสิทธิ์เบิกเงินคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
งานบริหารงานคลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คาซักฟอก
-คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
-คาระวางบรรทุก
-คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน)
-คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาเบี้ยประกัน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/1/2565  11:26:50 หน้า : 17/64



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
00110 งานบริหารงานคลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินราย
ได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน สําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา สังกัดกอง
คลัง อบต.รุง ที่มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบฯ กฎหมาย คําสั่ง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตางๆ ของข้า
ราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ประจํา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหาร
งานคลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงิน
รายได้
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง 
ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มู
ลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพซองใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/1/2565  11:26:50 หน้า : 19/64



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
วัสดุคงทน
-หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน
เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า
เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับ
เพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง
-ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,แผนดิสกเก็ต,หมึก
เครื่องปริ้นเตอร,เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลักผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล,อารดดิสกไดรฟ
,ซีดี,รอมไดรฟ,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,เมนู
บอรด,เมนโมรี่ซิป,คัตซีทฟิดเตอร,เมาส,พริ้นเตอรสวิต
ซิ่งบ๊อก,เครื่องกระจายสัญญาณ,แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส,เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ ,แบบดิสเกตต,แบบอาร
ดดิสต,แบบซีดีรอม,แบบออพติคอล ฯลฯ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 68,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  คุณลักษณะพื้น
ฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 480 GB 
จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  ราคา 30,000 บาท ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/1/2565  11:26:50 หน้า : 22/64



จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะ
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย WiFi
(IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legl และ Custom
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2kVA ราคา 12,000
 บาท 
คุณลักษณะ
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 2 kVA(1,200 watts) 
-มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input(VAC) ไมน้อยกวา 220+/-20%
-มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output(VAC) ไมน้อยกวา 220+/-10%
-สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 5 นาที
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 198,000 บาท
งบบุคลากร รวม 181,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 181,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 181,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 17,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
ตามระเบียบฯ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภาย
ใน ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 415,880 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,880 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.รุง ปีงบประมาณ 2565 จํานวน 350,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ตามโครงการ
บริการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.รุง ปีงบประมาณ2565
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการให้แก อปพร.องคการบริหาร
สวนตําบลรุง ผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมรงคป้องกันสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล งานบุญและโครงการ/กิจกรรมอื่นที่เป็น
ประโยชนตอประชาชน ฯลฯเชนคาเบื้อเลี้ยง คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ปรากกฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลรุง ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลรุง ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ปรากกฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้ 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม 2565

จํานวน 7,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม 2565
คาป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จํานวน 5 ป้ายๆละ 1,440 บาท
ขนาด 1.2x2.5 เมตร จํานวน 1 ป้ายๆละ 540 บาท รวมเป็น
เงิน 7,740บาท ปรากกฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 2565

จํานวน 7,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2565 
คาป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จํานวน 5 ป้ายๆละ 1,440
 บาท ขนาด 1.2x2.5 เมตร จํานวน 1 ป้ายๆละ 540 บาท รวม
เป็นเงิน 7,740บาท ปรากกฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 25,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,200 บาท

1.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้แกสมาชิก อปพร.อบต.รุง จํานวน 7 วันๆ
ละ 2 ผลัดๆละ 3 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม 2565
2.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติรายชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้แกสมาชิก อปพร.อบต.รุง จํานวน 7 วันๆ
ละ 2 ผลัดๆละ 3 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 2565
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,591,600 บาท

งบบุคลากร รวม 999,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 999,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 465,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหาร
การศึกษาฯ (ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ) พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงิน
เดือนประจําปี(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักบริหารการศึกษาฯ (ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ)  จํานวน 12  เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  00211)
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  00211) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่ธุรการจํานวน 1 อัตรา ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา   (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  00211)ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 582,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 289,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ปรากฏในแผน
งานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) ตั้ง
จายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ของ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(ปรากฏ ในแผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา00211) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาถายสําเนาเอกสารคาใช้จาย
ในด้านอิเล็กทรอนิค คาใช้จายตาง ๆที่มีความจําเป็นรวมทั้งคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจ้างทําของ  ฯลฯ ในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลรุง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา00211) ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน สําหรับ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลรุง(ปรากฏในแผน งานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง(ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) ตั้งจายจากเงิน
รายได้

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาเชน คา
วัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารอาหารวาง คาเครื่องดื่มคาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (ปรากฏในแผน
งานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ
คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ เป็นต้น(ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211) ตั้งจายจากเงิน
รายได้
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพซองใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211) ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ของกองการ
ศึกษาฯ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟิลมสไลด แถบบันทึก
เสียง(ภาพยนตร  วีดีโอ  เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย พูกันและสีแผนป้ายหรือแผงปิดประกาศ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211) ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,แผนดิสกเก็ต,หมึก
เครื่องปริ้นเตอร,เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลักผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล,อารดดิสกไดรฟ
,ซีดี,รอมไดรฟ,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,เมนู
บอรด,เมนโมรี่ซิป,คัตซีทฟิดเตอร,เมาส,พริ้นเตอรสวิตซิ่ง
บ๊อก,เครื่องกระจายสัญญาณ,แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส,เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ ,แบบดิสเกตต,แบบอารดดิสต,แบบซีดี
รอม,แบบออพติคอล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้าตอนาที) จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600*600dpi
 -มีความเร็วในการพิมพกระดาษขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
น้อยกวา 18 หน้า ตอนาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้า ตอนาที (ppm)
 -สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 -มีหนวยความจํา(Mamory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
 -มีชองเชือมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สายWifi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
 -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter  Legel และ Custom 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211) ตั้งจายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,457,225 บาท
งบบุคลากร รวม 2,358,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,358,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานครูสวนตําบล ตําแหนง ครู พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะของพนักงานครูสวน
ตําบล ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10
 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(3อัตรา) จํานวน 342,720 บาท และตั้งจายจากเงินรายได้ (9
อัตรา) จํานวน 1,097,280 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน 2,700 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 131,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,181,025 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานครูสวนตําบล ตําแหนง ครู(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,074,025 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่คา
จัดซื้อของรางวัล คาจ้างการแสดงบนเวที คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้ปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชน คาวัสดุอุปกรณ คาประชา
สัมพันธคาจัดสถานที่  คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการดูงานแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการดูงานแหลงเรียน
รู้นอกห้องเรียน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาเชาพาหนะ  คา
อาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุง

จํานวน 949,025 บาท

 เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุงดังนี้
1)คาอาหารกลางวัน จํานวน 119 คนๆละ 21 บาทตอวัน
จํานวน 245 วัน จํานวน  612,255  บาท
2)คาจัดการเรียนการสอน 1,700 บาท/คน/ปี
จํานวน 202,300  บาท
3)คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี
จํานวน   23,800  บาท
4)คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี 
จํานวน   23,800  บาท  
5)คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/คน/ปี 
จํานวน   35,700  บาท
6)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาท/คน/ปี 
จํานวน   51,170  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 2,000,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้าสตารทเตอร 
บัลลาด ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลรุง(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,950,000 บาท

-คาวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000.- บาท  
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด เชน ไม้กวาด ช้อน ชาม   ผงซักฟอก ผ้ากันเปื้อน ที่นอน
เด็กฯลฯ และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลรุง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินราย
ได้
-คาอาหารเสริม (นม) รวม 1,860,000.-  บาท    
เพื่อจายเป็นคาคาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ป.6ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลรุงดังนี้
1)คาอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล – ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลรุง จํานวน 3
 โรงเรียน จํานวน  260  วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)  
2)คาอาหารเสริม (นม) เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลรุง จํานวน 3 ศูนย จํานวน  260  วัน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาตาง ๆ เชน หนังสือสื่อการเรียน
การสอน ดินน้ํามัน กระดาษสี กระดาษกาว  ฯลฯ สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุง (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
) ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลรุง จํานวน 3 ศูนย  (ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)  ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุงจํานวน 3 ศูนย  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ในระบบอิน
เทอรเนต รวมถึงอินเทอรเนตการด และคาสื่อสารอื่นๆ 
เชนคาเทเบิลทีวี คาเชาสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุง จํานวน 3
 ศูนย  (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 640,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 440,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 8
 เครื่อง ราคาเครื่องละ42,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลรุง 3 ศูนย
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)  ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านรุงสมบูรณ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านรุงสมบูรณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ
งสมบูรณ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
รุงสมบูรณ รายละเอียดตามแบบที่ อบตรุงกําหนด (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)  
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 3,277,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,277,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,277,800 บาท

1)โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน
โรงเรียนบ้านรุง จํานวน 20,000  บาทเพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสงเสริมกิจกรรมการศึกษาให้แกโรงเรียนบ้านรุง
โดยทางโรงเรียนบ้านรุงดําเนินการเอง (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
2)โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด จํานวน 20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมการศึกษา  
ให้แกโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดโดยทางโรงเรียนเกษตร
ประชาตาทวดดําเนินการเอง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
3)โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน โรง
เรียน ตชด.บ้านหนองใหญ จํานวน 20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมการศึกษา  
ให้แกโรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญโดยทางโรงเรียน ตชด. บ้าน
หนองใหญ ดําเนินการเอง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
4)โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กและ
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เยาวชน โรงเรียนบ้านโดนอาว จํานวน 30,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมการศึกษา  
ให้แกโรงเรียนบ้านโดนอาวโดยทางโรงเรียนบ้านโดนอาวดําเนิน
การเอง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
5)อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านรุง
  จํานวน   756,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านรุง
 จํานวน 180 คน( อนุบาล – ป.6)  จํานวน  200 วัน โดยทาง
โรงเรียนบ้านรุงดําเนินการเอง(ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
6)อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเกษตรประชาตา
ทวด จํานวน   680,400  บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนเกษตร
ประชาตาทวด จํานวน 162 คน  (อนุบาล – ป.6)   จํานวน  200
  วัน  โดยทางโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด  ดําเนินการ
เอง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7)อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโดน
อาว    จํานวน  1,751,400  บาท  
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านโดน
อาวสําหรับ จํานวน  417  คน(อนุบาล  – ป.6)   จํานวน 200
 วัน โดยทางโรงเรียนบ้านโดนอาวดําเนินการเอง   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 416,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 194,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตําบลรุ
งสะอาด"

จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“ตําบลรุงสะอาด”เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ 
คาวิทยากร วัสดุ อาหาร อาหารวาง อุปกรณที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรม ทบทวน ฟื้นฟู สงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินอาสาสมัครหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน ฟื้นฟู สงเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินอาสา
สมัครหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาวัสดุ สิ่งพิมพตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง คาพาหนะ 
คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 คาจัดซื้อสารกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย ทรายอะเบท น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล คาป้าย 
คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสัตวปลอดภัยคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางค วัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอยภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 22,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเตาเผาขยะรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเตาเผาขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ตาม
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลรุ
งกําหนด  จํานวน 1 เตา ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) ตั้ง
จายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นโครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท เพื่อสนับ
สนุนให้ชุมชน/หมูบ้าน/กลุม อสม.แหงละ 20,000 บาท และการ
สงเสริมกระตุ้นการมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบ้านด้านสาธารณ
สุข ตําบลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักเกณฑ/ระเบียบ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบลรุง เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 2 คน 12 เดือน เป็นเงิน
จํานวน 120,000 บาท ปรากฎในแผนงานสาธาณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเคราะหประชาชนผู้ประสบความเดือนร้อนจาก
การประสบภัยตางๆของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเคราะหประชาชนผู้ประสบ
ความเดือนร้อนจากการประสบภัยตางๆของประชาชนและผู้ด้อย
โอกาส ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,996,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,469,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,469,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 907,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3  อัตรา ได้แก ตําแหนง เจ้าพนักงาน
การประปา เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผอ.กองชาง ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน ( กองชาง ) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาพนักงานจ้างของกองชางองคการบริหารสวน
ตําบล คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารละกิจ จํานวน 3
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การ
ประปา  ผู้ชวยชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชม ( กองชาง )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจากเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภาละ
กิจ จํานวน 3 อัตรา  ผู้ชวยนายชางโยธา   ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การ
ประปา  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน ( กองชาง )
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งบดําเนินงาน รวม 527,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,120 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 212,120 บาท

เพื่อจายเป็น
( 1 )คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการที่เป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 86,980 บาท
( 2 )คาตอบแทนพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อํานวยการกองชาง เป็นเงิน 54,000 บาท
( 3 )เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษตามระเบียบฯ 71,140 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างกองชาง 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน ( กองชาง )

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( กองชาง )
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปปฎิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี 
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับการกอสร้างของ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน ปูนซีเมนต  ทราย  หินคลุก  ดินลูกรัง  ทอ
ระบายน้ํา คสล.  ยางมะตอย  ไม้ตางๆ  สังกะสี  อุปกรณ และ
วัสดุประปา และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
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โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ 
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร
ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัยสัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ 
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน  ( กองชาง )

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้(1) ก. ประเภทวัสดุคง
ทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip)เป็นต้น ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเทอรเน็ตการด คาบริการอินเตอรเน็ต  คาติดตั้งอินเตอร
เน็ต  และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑไฟฟ้า หรือ อุปกรณ
ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และประปา ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชนหลอดไฟ และอื่นๆที่เข้าราย
จายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 735,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการจัดเวทีประชาคม 
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและประชาคม
ตําบล การจัดทําแผนชุมชน,แผนการศึกษาและอบต.สัญจร ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด)

จํานวน 40,000 บาท

คาใช้จายการจัดเวทีประชาคม เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้านและประชาคมตําบล การจัดทําแผนชุมชน,แผน
การศึกษาและอบต.สัญจร ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายโครงการ 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ 5 ส. เพื่อเป็นคา
วิทยากร วัสดุ อาหาร อาหารวางอุปกรณที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ด้านตางๆของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจ้าง,ผู้นําชุมชน,กลุมอาชีพ,องคกรและกลุมจัดตั้ง
ตางๆสวนราชการที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานด้านตางๆของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจ้าง,ผู้นําชุมชน,กลุมอาชีพ,องคกรและกลุมจัดตั้ง
ตางๆสวนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งพิมพตางๆ
คาอาหาร อาหารวาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงาน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายตามโครงการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชนในเขต อบ
ต.รุง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรังวัดสอบเขตที่สาธารณ
ประโยชนในเขตตําบลรุง เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ
สําหรับโครงการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชนในเขตตําบลรุง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
ตําบลรุง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดตําบลรุงเพื่อจายเป็นคาวัสดุ สิ่งพิมพตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ เกี่ยวข้อง
กับ การฝึกอบรม  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายสําหรับโครงการจัดตั้งปาชุมชนการจัดทําแนวเขตและ
อนุรักษปาชุมชนตําบลรุง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดตั้งปาชุมชนการจัดทํา
แนวกันไฟปาและอนุรักษปาชุมชนตําบลรุง เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ที่จําอื่นๆสําหรับโครงการจัดตั้งปาชุมชนการจัดทําแนวกันไฟปา
และอนุรักษปาชุมชนตําบลรุงปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายสําหรับโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกปา ปลอยพันธปลา รักษ
พื้นที่สีเขียวและการ อนุรักษ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกปา ปลอย
พันธปลา รักษพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
ที่ 2 เมษายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหา และ 5 ธันวามหาราช และ
วันพระราชสมภพฯ ทุกพระองค และโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯและพระบรม
ราชินีนาถปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คาวัสดุ สิ่ง
พิมพตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นๆ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 5,000
 บาท ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 820,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลรุ
ง

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลรุงเชนกีฬาต้าน
ยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลรุง เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ
กีฬา คาประชาสัมพันธคาสถานที่ คาเตรียมสนาม คารางวัล
คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  คาโลหรือถ้วยรางวัล และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  00262) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน  ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูก
บาสเกตบอล ลูกวอลเลยบอล ตาขาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  00262) ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สูเขาพระวิหารให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  00262) ตั้งจายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีลอยกระทง, ประเพณี
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญพระ
เวศน  บุญแซนโดนตา ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263) ตั้งจายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่ คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263) 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
และอนุรักษประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่น  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  00263) 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 43,000 บาท

1)โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน  15,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธีให้กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  00263) ตั้งจายจากเงินรายได้ 
2)โครงการเทศกาลปีใหมและกาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน  5,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหมและกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทร
ลักษ  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
3)โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน  3,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทยให้กับองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทยประจําปี 2565
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263) ตั้งจายจากเงินรายได้
4)โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ 
จํานวน  20,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดี
กันทรลักษให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  00263) ตั้งจายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่องคการบริหารสวนตําบลเป็นผู้สร้างขึ้น หรือได้รับถายโอนจาก
หนวยงานอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ถนน  ถนน
ดิน  ถนนคอนกรีต เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการกอสร้างของ องคการบริหาร
สวนตําบล เชน ปูนซีเมนต ทราย  หินคลุก  ดิน  ดินลูกรัง ทอ
ระบายน้ํา ยางมะตอยไม้ตางๆ อุปกรณและวัสดุประปา ที่เข้าราย
จายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 3,577,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,577,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,577,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน เส้นนายเมือง  แก้วทํา–
นายเกียติศักดิ์  รัตนา หมูที่ 1 บ้านรุง

จํานวน 320,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  147  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลง
ลูกรังไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 138 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายซึม วันเจริญ หมูที่ 
4 บ้านโดนเอาว

จํานวน 150,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  70  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 139 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายนุน ถ้วนครบ-นาย
ติด มั่นชาติ  หมูที่ 3 บ้านตาทวด

จํานวน 220,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  100  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลง
ลูกรังไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563 ลําดับที่ 10

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนางบังอร วิมาน หมูที่ 
6 บ้านห้วยทิพย

จํานวน 275,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  125 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด  ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 32
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นปาช้า  หมูที่ 9 บ้านรุ
งตะวันออก

จํานวน 270,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  127  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลง
ลูกรังไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563 ลําดับที่ 56

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายในหมูบ้าน สายที่ 
2 หมูที่ 6 บ้านห้วยทิพย

จํานวน 190,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 5  เมตรยาว  70  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หน้า 139 ลําดับที่ 6

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดโนนแดง หมูที่ 6 
บ้านห้วยทิพย

จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  225 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 34
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองอุดมน้อย-นาย
ธีรพงษ ขนออน หมูที่  5  บ้านหนองอุดม

จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไมมีรอยตอ
กลาง) กว้าง 4  เมตรยาว  185  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ลง
ลูกรังไหลทางสองข้างๆละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563  ลําดับที่ 20

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร สายที่ 3 หมูที่  2 
 บ้านสมบูรณ

จํานวน 197,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน
ลูกรัง  กว้าง 4  เมตร   ยาว 1,019 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.12  เมตร หรือปริมาณลงดินถมไมน้อยกวา  489.12 ลูก
บากศเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลรุงกําหนด  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 146 ลําดับที่ 22

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมภายในหมูบ้านและพื้นที่ทางการ
เกษตร หมูที่ 7 บ้านคลองทราย

จํานวน 351,000 บาท

โดยทําการกอสร้างกอสร้างทอลอดเหลี่ยม Multiple Box 
ขนาด 2.40 เมตรx 2.10 เมตร ความยาว 4 เมตร Slew 0  
องศา กับแนวถนน แบบ 2 ชอง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 108 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านตา
ทวด

จํานวน 352,000 บาท

โดยทําการกอสร้างกอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบตัวยู กว้าง 0.30 ม. ยาว  170 ม
. ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 108 ลําดับที่ 5
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลรุ
ง (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นที่ 3) หมูที่ 8 บ้านหนองโปรงใหญ

จํานวน 214,000 บาท

โดยทําการลงหินคลุก กว้าง 3  เมตร   ยาว 970 เมตร  ปริมาณ
ลงหินคลุกไมน้อยกวา  291   ลูกบากศเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง (กองชาง)ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  หน้า 161 ลําดับที่ 62

โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลรุ
ง (ถนนเส้นนายก้าวหน้า ศิริศิลป์-วัดปาหนองโปรงใหญ) หมูที่ 8 
บ้านหนองโปรงใหญ

จํานวน 148,000 บาท

โดยทําการลงหินคลุก กว้าง 5  เมตร   ยาว 400 เมตร  ปริมาณ
ลงหินคลุกไมน้อยกวา  240   ลูกบากศเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง (กองชาง)ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 หน้า 161 ลําดับที่ 62

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตว ปีก พันธุสัตวน้ํา จอบ เสียม มีดฯลฯ
 ในกรณีเกิดภัยตางๆ หรือใช้ในกรณีที่เป็นประโยชนตอชุมชนและ
โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 528,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและสิ่งปลุกสร้าง
ที่องคการบริหารสวนตําบลเป็นผู้สร้างขึ้น หรือได้รับถายโอนจาก
หนวยงานอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ระบบ
ประปา ทอสงระบบจายน้ําประปา เป็นต้น ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฎแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง )

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอ กาว  ข้อตอ  สาร
คลอรีน สารส้ม ที่ใช้ในการผลิตน้ําประปา หรือวัสดุอุปกรณอื่นที่
ไมเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า   ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชางหรือ
คาบริการอันเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เชน คาเปลี่ยนมิเตอร
ไฟฟ้า ซอมมิเตอรไฟฟ้า  คาธรรมเนียมตอไฟ  คาตรวจสอบการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า คาประกันหม้อแปลงไฟฟ้า  คาประกันการใช้
ไฟฟ้า คาเพิ่มขนาดมิเตอร คาตัดมิเตอร  คาธรรมเนียมในการโอน
ชื่อผู้ใช้ คาติดตั้งมิเตอร  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย  งานกิจการประปา ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง )
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งบลงทุน รวม 448,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 448,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านแบบบาดาลขนาดเล็กภายใน
หมูบ้าน  หมูที่ 10  บ้านโดนเอาวใต้

จํานวน 318,500 บาท

โดยทําการกอสร้างหอประปาโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งถังน้ําไฟ
เบอรกลาส และทําการเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําใต้
ดิน ขนาด 1.5  แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องคการ
บริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการ
ประปา(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลําดับที่ 3

โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล หมูที่ 7 บ้านคลองทราย จํานวน 90,100 บาท

โดยทําการเจาะบอบาดาล แบบบอเปิด ขนาดเส้นผาศูนยกลาง ๖ 
นิ้ว ( เฉลี่ยความลึกตั้งแต 0.50 – 42.50 เมตร )  พร้อมเท
คอนกรีตรอบบอ ขนาด 1.50 x 1.50  x 0.15  เมตร อุปกรณทอ
พีวีซีกรุบอรายละเอียดตามแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลรุงกําหนด ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา(กอง
ชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 127 ลําดับที่ 5

โครงการผลิตและสงเสริมการใช้พลังงานทดแทน สําหรับกิจการ
ประปา หมูที่  7 บ้านคลองทราย

จํานวน 40,000 บาท

โดยทําการติดเครื่องสูบน้ําใต้ดิน  ทอน้ําออก 1.5 นิ้วใช้ไฟดีซี โซ
ลาเซลล 750 วัตต พร้อมกลองควบคุมป๊ม และ แผงโซลา
เซลล 330 วัตต 4 แผง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องคการ
บริหารสวนตําบลรุงกําหนด ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการ
ประปา(กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 130 ลําดับที่ 12
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