
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 80,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,344,780 บาท
งบบุคลากร รวม 7,127,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
และรองนายกเทศมตรี   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก    
เทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ /ทีปรึกษานายกเทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,279,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,756,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล   
จํานวน 8 อัตรา,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล 
/รองปลัดเทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/  
หัวหน้าสํานักปลัด/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 253,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 806,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 6 อัตรา   

เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง ทีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที  

งบดําเนินงาน รวม 4,110,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทน  
ให้แก่ประชาคม และผู้ทําประโยชน์อืนแก่เทศบาล  ฯลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 

ค่าใช้สอย รวม 2,415,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, 
ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ค่าต้อนรับคณะบุคคล  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
จัดนิทรรศการ  และพิธีการต่างๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ  
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร จํานวน 7,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสารต่างๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 3 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประชาคมเพือป้องกันการทุจริตคอรับชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 2 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 134 ข้อ 11)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 134 ข้อ 10 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 4 )

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับพิธี และโอกาส
สําคัญต่างๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าว   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 205,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล   
เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร นําดืม ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด    
ผงซักฟอก  สบู่ ฯลฯ   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี   นํามันเครือง ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด กระดาษ   
โปสเตอร์  พู่กัน และสี ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์   แผ่นโปรแกรม
 และอืน ๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ ประเภทต่างๆ  
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 820,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์และค่าโดเมนต์เว็บไซต์   
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่   

งบลงทุน รวม 73,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 175 ข้อ 4)
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 175 ข้อ 3)

พัลม จํานวน 6 ตัว จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลม จํานวน 6 ตัว
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 175 ข้อ 2)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 176 ข้อ 7)
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
แบบ Network จํานวน 1 เครือง
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 175 ข้อ 6)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่
(ตามแบบของเทศบาล แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 133 ข้อ 6)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 8,000 บาท
เพืออุดหนุนศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถินโดยอุดหนุนให้แก่ อบต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 145 ข้อ 1)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,010,860 บาท
งบบุคลากร รวม 700,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 700,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  2  อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนและเทศบัญญัติต่างๆ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 133 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 5 )

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตังระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในตําบลรังกาใหญ่ 
(ตามรายการทีเทศบาลกําหนด แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 133 
ข้อ 8 )

งานบริหารงานคลัง รวม 3,866,980 บาท
งบบุคลากร รวม 3,070,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,070,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,095,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 7 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล     
จํานวน 7 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง/  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 4  อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 779,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, 
ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า135 ข้อ 15)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 136 ข้อ 16)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 135 ข้อ 14)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์  ตู้  โต๊ะ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 281,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แบบพิมพ์ กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก   
ยางใน ฯลฯ   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม  
และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า176 ข้อ 8)
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน  (มอก.) จํานวน 2 ตู้ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 176 ข้อ 10)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,631,000 บาท
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 5  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 5  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 941,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียประกัน เป็นต้น
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจตังด่านตรวจ 
และเฝ้าระวังพืนทีเสียงติดยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 90  ข้อ 9 ) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ ประจําปี 2561

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 89  ข้อ 3 ) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.  
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 260,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 88  ข้อ 1 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 88  ข้อ 2 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ความรู้ 
เกียวกับยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 90  ข้อ 6 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 90,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 89  ข้อ 4 ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 87,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สําลี ผ้าพัน
แผล แอลกอฮอล์ ฯลฯ   

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมี สําหรับเติมถังดับเพลิง และค่าวัสดุต่างๆ
เกียวกับการดับเพลิง   

วัสดุอืน จํานวน 102,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ   
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปัมสูบนํา (ไดโว่) ขนาด 2 นิว จํานวน 5 ตัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ปัม (ไดโว่) ขนาด 2 นิว จํานวน 5 ตัว
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 177 ข้อ 15)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงรถโฆษณา จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดเครืองเสียงรถโฆษณา จํานวน 1 ชุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 177 ข้อ 18)
สปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ ขนาด 12 วัตต์ จํานวน 2 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ สปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ ขนาด 12 วัตต์ 
จํานวน 2 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 177 ข้อ 17)
สปอร์ตไลท์แบบมือถือ จํานวน 2 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ สปอร์ตไลท์แบบมือถือ จํานวน  2 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 177  ข้อ16)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณ ดังนี
1) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านพุทรา
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
งบประมาณ 5,000 บาท

2) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
งบประมาณ 5,000 บาท

3) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
งบประมาณ 5,000 บาท

4) อุดหนุนงบประมาณให้แก่บ้านฉกาจช่องโค 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
งบประมาณ 5,000 บาท

5) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
งบประมาณ 5,000 บาท
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 90 ข้อ 7)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 15,169,412 บาท
งบบุคลากร รวม 5,114,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,114,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,360,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 11 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานการศึกษา
/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 52,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,545,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 10 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 10 อัตรา    

งบดําเนินงาน รวม 5,144,832 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 2,176,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน   
และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี   2561-2564 หน้า 92  ข้อ 13)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี

จํานวน 35,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 92  ข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 93  ข้อ 15)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เสริมประสบการณ์

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 94  ข้อ 18)
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน   
ของคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าทีและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 17,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 19)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 
และเยาวชนตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 93 ข้อ 16)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,452,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 1,078,000 บาท
       (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 21)

    - ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) งบประมาณ 374,000 บาท
       (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 96 ข้อ 24)

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 96 ข้อ 25)
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กในสถานพยาบาล
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 96 ข้อ 26)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้  โต๊ะ รถยนต์  เก้าอี เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ    
  

ค่าวัสดุ รวม 2,816,532 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น
กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ   

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,606,032 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  งบประมาณ 2,184,468  บาท
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 22 )

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 421,564  บาท
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 96 ข้อ 23 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ   
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่น
โปรแกรม  และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 92,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่     

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างกันสาดติดรอบชายคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกันสาดติดรอบชายคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุทรา 
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 97 ข้อ 28)
ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชือมต่อตัวอาคารเรียนกับโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชือมต่อตัวอาคารเรียน
กับโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 99 ข้อ 34)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมพืนซีเมนต์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่อง
โค

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมพืนซีเมนต์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านฉกาจช่องโค
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 32)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,560,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพืนที
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 20)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,762,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,867,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,867,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,648,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
 /หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าตักสิงปฏิกูล
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาเผยแพร่  และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 106 ข้อ 58)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันงดสูบบุหรีโลก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 54)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเอดส์โลก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 53)
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 50)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนสุขภาพชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 51)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 106 ข้อ 59)
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 36)
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 39)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 57)
ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 55)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 52)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 41)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ  
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 108 ข้อ 66 )  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์    

วัสดุอืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนําและนํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง  
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 37)  
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 2 ตู้
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 178 ข้อ 25)
โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี จํานวน 1
 ชุด
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 178 ข้อ 26)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)  20 แห่ง ๆ ละ 7,500 บาท  งบประมาณ 150,000 บาท
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 42)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,160,880 บาท
งบบุคลากร รวม 530,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 530,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 110 ข้อ 71)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน 
สวัสดิการสังคม

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 67)
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําสถานทีทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุง อาคารและสถานทีต่างๆ 
เช่น ทางลาดและราวจับเพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
(ตามแบบของเทศบาล,แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  หน้า 113 ข้อ 78)  

โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสําหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในข่ายจําเป็นต้องได้รับการฟืนฟูสมรรถภาพ

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 109 ข้อ 69)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบ้านท้องถินไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน 
ตาม " โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน "  
ประจําปี  2561
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 109  ข้อ 68 )  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 12,458,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,665,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,665,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,650,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล 
จํานวน 5 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง/ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 783,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 6 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,975,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 692,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ , ค่าเช่าทรัพย์สิน,
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าบริการรับใช้,ค่าเบียประกัน, และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดปักเขตทีสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 26 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบล 
รังกาใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 140 ข้อ 24 )  

ค่าเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 272,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 1,222,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  สิงของ  เช่น  ฟิวส์  สายไฟ  หลอดไฟ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก
ยางแอสฟัลท์ เหล็ก ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน หม้อนํารถยนต์  กันชนรถ และอะไหล่อืนๆ  

วันทีพิมพ์ : 25/8/2560  16:23:59 หน้า : 18/31



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 232,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิล  นํามันจารบี  นํามันเครือง 
ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส เม้าส์ คีย์บอร์ด 
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุประเภทต่างๆ

งบลงทุน รวม 7,548,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,107,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 
ซีซี หรือ กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 
จํานวน 1 คัน

จํานวน 1,980,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จํานวน 1 คัน 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 31)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟฟ้า จํานวน 100 ชุด จํานวน 127,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้าถนนนีออน ขาบิดล็อค มอก. 
TIS -344-2530 ขนาด 2x36 วัตต์ อลูมิเนียมหล่อ พร้อมขาจับพ่นสี 
จํานวน 100 ชุดๆ ละ 1,273 บาท  
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 180 ข้อ 33)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,441,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มสวนผัก หมู่ที 11 บ้านนิคมสามัคคี จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มสวนผัก หมู่ที 11 บ้านนิคมสามัคคี
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 78 ข้อ 17)
ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนธรรมาพิทักษ์-บ้านนายจํารัส มวยดี หมู่ที 4 
บ้านรังกาใหญ่

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากถนนธรรมาพิทักษ์ - บ้านนายจํารัส 
มวยดี หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 3)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางตุ๊กตา บริบูรณ์ หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า จํานวน 62,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางตุ๊กตา บริบูรณ์ หมู่ที 9 บ้าน
พุทราก้าวหน้า
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 13)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางรําพึง แก้วเสมา หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรําพึง แก้วเสมา หมู่ที 9
 บ้านพุทราก้าวหน้า
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 129.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 12)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสงัด กลางพิมาย หมู่ที 20 บ้านหนองไทร จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสงัด กลางพิมาย หมู่ที 20 
บ้านหนองไทร
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 78.00 ตร.ม
. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 5 ท่อน
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 84 ข้อ 38)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเนตร  คําเหล็ก หมู่ที 20 บ้านหนองไทร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเนตร คําเหล็ก หมู่ที 20
 บ้านหนองไทร
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 249.00 ตร.ม
. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 39)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประยูร นาสะกาด หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าว
หน้า

จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประยูร นาสะกาด หมู่ที 9 
บ้านพุทราก้าวหน้า
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 14)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิฑูร หลงพิมาย หมู่ที 14 บ้านพุทราพัฒนา จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิฑูร หลงพิมาย หมู่ที 14 
บ้านพุทราพัฒนา
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 24)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพงษ์  พึงพิมาย หมู่ที 20 บ้านหนองไทร จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพงษ์ พึงพิมาย 
หมู่ที 20 บ้านหนองไทร
ปริมาณงาน  ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 84 ข้อ 37)
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสวัส ตะไวไธสง หมู่ที 14 บ้านพุทราพัฒนา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสวัส ตะไวไธสง หมู่ที 14 
บ้านพุทราพัฒนา
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 25)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสัญญา จับพิมาย หมู่ที 20 บ้านหนองไทร จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัญญา จับพิมาย หมู่ที 20
บ้านหนองไทร
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม
. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 40)
ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน (หน้าบ้านนางบุญลียง ฟอพิมาย-หนอง
หลวง) หมู่ที 3 บ้านช่องโค

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน (หน้าบ้านนางบุญ
เลียง ฟอพิมาย - หนองหลวง) หมู่ที 3 บ้านช่องโค
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม
. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 2)
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 10 บ้านนิคมสามัคคี จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 10 
บ้านนิคมสามัคคี
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 130.00 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 77  ข้ 16 )
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูกิม หมู่ที 12 บ้านหนองรัง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูกิม หมู่ที 12 บ้านหนองรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 79 ข้อ 21)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาแฉล้ม บํารุงไร่ (คุ้มดอนหวาย) หมู่ที 12 บ้าน
หนองรัง

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล.สายบ้านตาแฉล้ม บํารุงไร่ (คุ้มดอนหวาย) 
หมู่ที 12 บ้านหนองรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม
. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 78 ข้อ 18)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม ขมโคกกรวด หมู่ที 9 บ้านพุทรา
ก้าวหน้า

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม ขมโคกกรวด 
หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า  75 ข้อ 11)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิบูลย์ คาบแก้ว หมู่ที 12 บ้านหนองรัง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิบูลย์ คาบแก้ว หมู่ที 12 
บ้านหนองรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 63.00 ตร.ม. 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 79 ข้อ 20)
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ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุพจน์ รัตนพิมาย - บ้านนางสังวาล แขมพิ
มาย หมู่ที 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 340,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุพจน์ รัตนพิมาย - บ้าน
นางสังวาล แขมพิมาย หมู่ที 19 บ้านตะปันประชาสรรค์
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 84 ข้อ 36)
ก่อสร้างถนนเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านนายสังวาลย์ เพือนไพร (คุ้มดอน
หวาย) หมู่ที 12 บ้านหนองรัง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมดินลงหินคลุก สายบ้านนายสังวาลย์ 
เพือนไพร (คุ้มดอนหวาย) หมู่ที 12 บ้านหนองรัง
ปริมาณงาน ถมดินคันทางหนาเฉลีย 0.20 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 37.00 เมตร ลงหินคลุกผิวถนน กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 37.00 เมตร
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 79 ข้อ 22)
ก่อสร้างระบบระบายนํา สายหนองไทรใหญ่  จากบ้านนายเอียว - บ้านนาย
ทวน  หมู่ที 1  บ้านพุทรา

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํา สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนาย
เอียว - บ้านนายทวน หมู่ที 1 บ้านพุทรา
ปริมาณงาน 1) วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 107  ท่อน พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ  
                 2) คอนกรีตทับหล้งท่อ กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนที ดําเนินการไม่น้อยกว่า 107.00 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 72 ข้อ 1)
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. จากบ้านนางอัญชลี  บุญอยู่ เชือมต่อ หมู่ที 16
บ้านสามัคคี  หมู่ที 6 บ้านหนองนํากิน

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.จากบ้านนางอัญชลี บุญ
อยู่ เชือมต่อ หมู่ที 16 บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที 6 บ้านหนองนํากิน
ปริมาณงาน วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 107
 ท่อน บ่อพัก คสล.จํานวน 13 จุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 8)
ลงหินคลุก ถนนสายบ้านนางสุภี -คลองห้วยลึก หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่ จํานวน 71,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนสายบ้านนางสุภี - คลองห้วยลึก หมู่ที 4 
บ้านรังกาใหญ่
ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร
 หนา 0.07 เมตร
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 5)
วางท่อระบายนํา คสล.จากสีแยกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที 16- สีแยกโรง
หวายป้าละม่อม ฉายพิมาย หมู่ที 16 บ้านสามัคคี 1

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. จากสีแยกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
หมู่ที 16 - สีแยกโรงหวายป้าละม่อม ฉายพิมาย หมู่ที 16 บ้านนิคม
สามัคคี 1
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 96
 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 11จุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 81 ข้อ 28)
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วางท่อระบายนํา เชือมสระหนองปรือ หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา เชือมสระหนองปรือ หมู่ที 9 บ้านพุทรา
ก้าวหน้า
ปริมาณงาน  จุดที 1 วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 6 ท่อน กําแพงปากท่อ 2 ด้าน เทคอนกรีตทับหลัง
ท่อ หนา 0.10 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 33.00 ตร.ม. 
                จุดที 2 วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 8 ท่อน กําแพงปากท่อ 1 ด้าน เทคอนกรีตทับหลัง
ท่อ หนา 0.15 เมตร พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 21.00 ตร.ม.  
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 15)
วางท่อระบายนํา สายจากคลองห้วยลึก-บ้านนายสนอง   ค้าขาย
(ต่อจากสายเดิม) หมู่ที 8 บ้านหนองโสมง

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา สายจากคลองห้วยลึก - บ้านนายสนอง 
ค้าขาย  (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที 8 บ้านหนองโสมง
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 
78 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 9 จุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 10)
วางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านอาจารย์สมาน -บ้านนายประคอง 
เคียงพิมาย   หมู่ที 7  บ้านรังกาน้อย

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านอาจาย์
สมาน - บ้านนายประคอง เคียงพิมาย หมู่ที 7 บ้านรังกาน้อย
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 107
 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 13 จุด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 9)
สร้างฝาปิดรางระบายนํา สายตลาดจอแจ-วัดการเวก หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่ จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสร้างฝาปิดรางระบายนํา สายตลาดจอแจ-วัดการเวก หมู่
ที 4 บ้านรังกาใหญ่
ปริมาณงาน ก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา ยาว 165.00 เมตร 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการถนนเพือการเกษตร จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 86 ข้อ 43)
โครงการหลังฝนถนนดี จํานวน 600,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 86 ข้อ 44)
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งบเงินอุดหนุน รวม 269,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 269,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 269,000 บาท
เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย
งบประมาณ  269,000  บาท    ตามโครงการดังนี
-ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 12 บ้านหนองรัง 
งบประมาณ  175,000  บาท
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 78 ข้อ19)

-ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 14 บ้านพุทราพัฒนา
งบประมาณ  94,000  บาท
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 81 ข้อ 26)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,294,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,097,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,097,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 8  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 8  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,138,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 725,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสิงประดิษฐ์จากขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 16)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ 
มูลฝอย

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 3)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 10)
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 15)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้นทาง จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 11)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 9)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/สถานศึกษา 
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 8)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 85,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 412,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ภาชนะ 
โกยขยะ เข่ง ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 127,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับคนงานในการรักษา
ความสะอาด เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสือแขนยาว เสือกัก ถุงเท้า 
รองเท้า ฯลฯ   

วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือภาชนะรองรับขยะ 
(แผนพัฒนาสี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 2) 
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง จํานวน 59,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 29)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 965,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 965,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชนทัวไปในพืนที 
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 74)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 122 ข้อ 2)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาพัฒนาชุมชน 
ในพืนทีตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 73)
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย 
ยิมได้

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 122 ข้อ 1)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 600,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 111 ข้อ 75)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ทีสนใจ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 123 ข้อ 4)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี  
กลุ่มแม่บ้าน

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 123 ข้อ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 76)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 872,760 บาท
งบบุคลากร รวม 194,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 678,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 678,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 80)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิน  
สัมพันธ์อําเภอพิมาย

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 115 ข้อ 82)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในงาน 
เทศกาลเทียวพิมาย

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 115 ข้อ 84)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาในระดับอําเภอหรือจังหวัด

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 116 ข้อ 87)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จํานวน 98,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 79)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ 
ทางราชการ

จํานวน 120,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 118 ข้อ 92)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 119 ข้อ 96)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 79)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิปัญญาท้องถินไทยร่วมใจพัฒนา 
เด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 118 ข้อ 91)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล 
เทียวพิมาย

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 117 ข้อ 89)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทีเกียวเนืองกับศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 118 ข้อ 93)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี 
แห่เทียนเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 119 ข้อ 95)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลเทียวพิมาย ประจําปี 2560 
เพืออุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอพิมายใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลเทียวพิมาย
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 144 ข้อ 1)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,104,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,424,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,424,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 748,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 598,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 4
  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดวัชพืชและทําความสะอาดแหล่งนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 129 ข้อ 12 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 91 ข้อ 12 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 18 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ  17 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 124  ข้อ 6 )

ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 5 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  อิฐบล็อค อิฐประสาน ปูน ทราย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิง ปุ๋ย สารปราบ ศัตรูพืช
เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  แผ่นโปรแกรม  
และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบนําของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,158,428 บาท
งบกลาง รวม 24,158,428 บาท
งบกลาง รวม 24,158,428 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 364,716 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือให้มี
สวัสดิการและความคุ้มครอง เนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าทีรวม
7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร ชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณทังปี จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาล (เทศบาลสมทบในฐานะนายจ้าง คํานวณจ่าย 5 %)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,068,400 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 97)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 98)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 121 ข้อ 99)

สํารองจ่าย จํานวน 718,009 บาท
เพือใช้จ่ายสําหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามความจําเป็นในกรณีงบ
ประมาณรายจ่ายทีตังไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายแต่ไม่ได้ตังงบประมาณ
ไว้หรือ เกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยสาธารณะต่างๆ หรือกรณีจําเป็น
เร่งด่วนทีต้องจ่ายเงินตามกิจกรรมต่างๆ ในหน้าทีของเทศบาล
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 549,661 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลรังกาใหญ่ 
งบประมาณ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที 
ตามเงือนไขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 103 ข้อ 46)

2) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล งบประมาณ 49,661 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยตังจ่าย 
ในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว 
(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
แต่ทังนีต้องไม่เกิน   50,000 บาท ในปีงบประมาณทีล่วงมา

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 610,842 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมารวมคํานวณ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จแก่ลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
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