
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,521,420 บาท
งบบุคลากร รวม 7,260,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายก  
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
และรองนายกเทศมตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก    
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให่แก่เลขานุการ และทีปรึกษา  
นายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,411,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,526,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 9 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล   
จํานวน 9 อัตรา,เงินค่าตอบแทนรายเดือน   
ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล /นักบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานเทศบาล/  
นักบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,134,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 9  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 143,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 9 อัตรา
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เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ทีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที

งบดําเนินงาน รวม 3,535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยช์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทน  
ให้แก่ประชาคม และผู้ทําประโยชน์อืนแก่เทศบาล  ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 1,900,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ค่าต้อนรับคณะบุคคล  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ  และพิธีเปิดอาคารต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร จํานวน 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสารต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม
สมาชิกสภาฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประชาคมเพือป้องกันการทุจริตคอรับชัน จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ บุคลากร และผู้นําชุมชน

จํานวน 800,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
กิจกรรมต่างๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธี และโอกาส
สําคัญต่างๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าว
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล   
เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ   
แฟ้ม ปากกา ดินสอ  กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  
นําดืม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ สิงของ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลักไฟฟ้า   
วิทยุสือสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด   
ผงซักฟอก  สบู่ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก  
ยางใน หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี 
นํามันเครือง ฯลฯ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
แผ่นโปรแกรม และอืน ๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
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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 693,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 393,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองขัดพืน  จํานวน 1 เครือง จํานวน 20,000 บาท

เครืองขัดพืน  จํานวน 1 เครือง  จํานวน   20,000  บาท
เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  จํานวน 1 เครือง จํานวน 15,000 บาท

เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  จํานวน 1 เครือง  จํานวน   15,000  บาท
ตู้ ขนาด 90 x 40 x156 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ จํานวน 8,900 บาท

ตู้ ขนาด 90 x 40 x156 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้  จํานวน   8,900  บาท
ตู้ ขนาด 92 x 31 x176 เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ จํานวน 8,300 บาท

ตู้ ขนาด 92 x 31 x176 เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้  จํานวน   8,300  บาท
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้  จํานวน   8,000  บาท
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด จํานวน 9,900 บาท

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด  จํานวน   9,900  บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงห้องประชุม ชัน 3 จํานวน 60,000 บาท

ชุดเครืองเสียงห้องประชุม ชัน 3 จํานวน 60,000 บาท
ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา จํานวน 60,000 บาท

ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา จํานวน 60,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง จํานวน 90,000 บาท

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง  จํานวน  90,000  บาท
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 2,000 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA   
ขนาด 2,000 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครือง  จํานวน  22,000 บาท
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิว  
จํานวน 1 จอ

จํานวน 12,000 บาท

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิว   
จํานวน 1 จอ จํานวน  12,000  บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า   
18.5 นิว จํานวน 2 ชุด

จํานวน 32,000 บาท

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5
 นิว จํานวน 2 ชุด
จํานวน  32,000  บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 7,300 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)จํานวน 1
 เครือง
จํานวน  7,300  บาท

ครุภัณฑ์อืน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

1)ติดตังต่อเติมผนังกันห้องปฏิบัติราชการ ดังนี 
1.1) ห้องสํานักปลัดเทศบาล(อาคารชันที 2 ) ขนาดกว้าง    
      3.50 เมตร ยาว 4 เมตร  จํานวน 1 ห้อง   
1.2) ห้องประชาสัมพันธ์ (อาคารชันที 1)  
     - ห้องประกาศ ขนาดกว้าง 2.45 เมตร ยาว 3.00 เมตร  
       จํานวน 1 ห้อง  
     - ห้องประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 3.30 เมตร  จํานวน 1 ห้อง

จํานวน 100,000 บาท

1)  ติดตังต่อเติมผนังกันห้องปฏิบัติราชการ ดังนี  
 1.1) ห้องสํานักปลัดเทศบาล(อาคารชันที 2 ) ขนาดกว้าง      
       3.50 เมตร ยาว 4 เมตร  จํานวน 1 ห้อง     
 1.2) ห้องประชาสัมพันธ์ (อาคารชันที 1)    
      - ห้องประกาศ ขนาดกว้าง 2.45 เมตร ยาว 3.00 เมตร    
        จํานวน 1 ห้อง    
      - ห้องประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 3.30 เมตร  จํานวน 1 ห้อง    
จํานวน  100,000 บาท
2) ติดตังผนังกันห้องประชุม ชัน 3 จํานวน 1 ห้อง จํานวน 100,000 บาท

ติดตังผนังกันห้องประชุม ชัน 3 จํานวน 1 ห้อง  จํานวน  100,000  บาท
3)ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่

จํานวน 100,000 บาท

ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่    
จํานวน  100,000  บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา   
ระบบต่างๆ ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 8,000 บาท
อุดหนุนศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถินโดยอุดหนุนให้แก่ อบต.ในเมือง อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 570,060 บาท
งบบุคลากร รวม 452,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 452,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 232,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 219,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 35,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคม จํานวน 45,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
 จํานวน 1 เครือง

จํานวน 7,300 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครือง
จํานวน  7,300  บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,177,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,241,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,241,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,317,980 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 9  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล     
จํานวน 9 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 171,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 4  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 824,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 441,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย  
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 26,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง 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 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี   
นํามันเครือง ฯลฯ

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

งบลงทุน รวม 111,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1)  ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 8 ตู้ จํานวน 52,000 บาท

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 8 ตู้  จํานวน  52,000  บาท
2)ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้  จํานวน  8,000  บาท
3)ตู้ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,600 บาท

ตู้ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้  จํานวน  4,600  บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 
2 ชุด

จํานวน 32,000 บาท

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิว จํานวน 2 ชุด
จํานวน  32,000  บาท
2)เครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครือง

จํานวน 14,600 บาท

เครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED  ขาว
ดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง   จํานวน 14,600 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,596,360 บาท
งบบุคลากร รวม 741,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 741,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 775,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ ประจําปี 2559

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 260,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 90,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ของเทศบาล เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก  
หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี  
นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สําลี ผ้าพันแผล   
แอลกอฮอล์ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมี สําหรับเติมถังดับเพลิง และค่าวัสดุต่างๆ  
เกียวกับการดับเพลิง

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ  
ประเภทต่างๆ

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง จํานวน 25,000 บาท

เสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง  จํานวน  25,000  บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ต่างๆ เกียวกับการดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ต่างๆ เกียวกับการดับเพลิง
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ครุภัณฑ์อืน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์  
ประเภทต่างๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์  
ประเภทต่างๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   
เพือจ่ายอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา     
ตามโครงการจัดหารายได้ เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล     
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด    
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2559  
จํานวน  20,000  บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 12,877,068 บาท
งบบุคลากร รวม 2,394,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,394,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 839,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 33,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล   
จํานวน 3 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานการ
ศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 54,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,389,060 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 12 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 12 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 5,100,448 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 2,196,960 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน   
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้  และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี

จํานวน 35,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้
เสริมประสบการณ์

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือเตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน   
ของคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าทีและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น โครงการสืบสาน  
ตํานานลูกทุ่งไทย, ค่ายพุทธธรรม, พีติวน้อง, ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา  เพือจ่ายเป็น 
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านพุทรา   
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านตะปัน-รังกาสามัคคี   
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านฉกาจช่องโค 
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี

จํานวน 1,321,600 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านพุทรา    จํานวน  448,000  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านตะปัน-รังกาสามัคคี   จํานวน  476,000  
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านฉกาจช่องโค  จํานวน  173,600  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี   จํานวน  224,000  
บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 28,000 บาท

เพือเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,360 บาท

เพือเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 2,791,488 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น  
 กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,671,488 บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จํานวน  2,184,478  บาท
    
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  487,010  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์   
แผ่นโปรแกรม  และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ 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 822,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,320 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน  สําหรับสภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลรังกาใหญ่  ดังนี 
 -โต๊ะประชุม  จํานวน 4 ตัว   
 -เก้าอีพลาสติก  จํานวน  30 ตัว 
 -ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต  จํานวน  2 ตู้ 
 -ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน  2  ตู้ 
 -ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)    จํานวน 1  ตู้

จํานวน 39,500 บาท

-โต๊ะประชุม  จํานวน 4 ตัว    จํานวน  8,800  บาท
 -เก้าอีพลาสติก  จํานวน  30 ตัว  จํานวน  8,400  บาท
 -ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต  จํานวน  2 ตู้ จํานวน  8,000  บาท
 -ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน  2  ตู้ จํานวน  7,800  บาท
 -ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)    จํานวน 1  ตู้ จํานวน  6,500  บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน พัฒนาเด็กเล็กสําหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี 
 -โต๊ะพับสําหรับเด็ก  จํานวน 8 ตัว   
 -เก้าอีเด็ก  จํานวน  85 ตัว 
 -เก้าอีพลาสติก  จํานวน  50  ตัว

จํานวน 44,920 บาท

-โต๊ะพับสําหรับเด็ก  จํานวน 8 ตัว   จํานวน  20,720  บาท
 -เก้าอีเด็ก  จํานวน  85 ตัว  จํานวน  10,200  บาท
 -เก้าอีพลาสติก  จํานวน  50  ตัว  จํานวน  14,000  บาท
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต  จํานวน  1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต  จํานวน  1 ตู้  จํานวน  4,000  บาท
ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน  1  ตู้ จํานวน 3,900 บาท

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน  1  ตู้  จํานวน  3,900  บาท
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ครุภัณฑ์อืน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 720,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องนํา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านฉกาจช่องโค  (ตามแบบของเทศบาล)

จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องนํา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค     
จํานวน  80,000  บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตะปัน-รังกาสามัคคี (ตามแบบของเทศบาล)

จํานวน 420,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านตะปัน-รังกาสามัคคี จํานวน  420,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ทัง 4 ศูนย์ (ตามแบบของเทศบาล)

จํานวน 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล ทัง 4 ศูนย์จํานวน  120,000  บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สิน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี (ตามแบบของเทศบาล)

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมพัฒนาสามัคคี   
จํานวน  100,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 4,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,560,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน  200  วัน
เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน    
ในพืนที  จํานวน 4,560,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,770,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,799,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,799,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,515,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,160 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าตักสิงปฏิกูล  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ และค่าจ้าง  
เหมาบริการต่างๆเป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันงดสูบบุหรีโลก จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเอดส์โลก จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.)

จํานวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องโรค
เรือรังของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม   
ปากกา ดินสอ กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม   
และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
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วัสดุอืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนําและนํายาพ่นหมอกควัน  
กําจัดยุง

งบลงทุน รวม 51,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้  จํานวน  8,000  บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องดิจิตอล 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว จํานวน 10,000 บาท

กล้องดิจิตอล 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว  จํานวน  10,000  บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 ชุด

จํานวน 16,000 บาท

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5
 นิว จํานวน 1 ชุด
จํานวน  16,000  บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 7,300 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)    จํานวน 1
 เครือง
จํานวน  7,300  บาท

ครุภัณฑ์อืน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.)  20 แห่ง ๆ ละ 7,500 บาท  จํานวน  150,000  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 922,700 บาท
งบบุคลากร รวม 464,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 464,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
งบลงทุน รวม 283,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว จํานวน 1 ชุด

จํานวน 16,000 บาท

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิว จํานวน 1 ชุด
จํานวน  16,000  บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 7,300 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  
จํานวน 1 เครือง  จํานวน 7,300  บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 260,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการจัดทําสถานทีทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุง อาคารและสถานทีต่างๆ    
เช่น ทางลาดและราวจับเพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ตาม " โครงการ 
บ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชัน"  ประจําปี  2559
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานทีให้เอือต่อผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสถานทีอยู่อาศัยให้เอือ 
ต่อผู้สูงอายุ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,059,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,545,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,545,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,568,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล   
จํานวน 6 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 743,040 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 5   อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 5   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ , ค่าเช่า  
ทรัพย์สิน,ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าบริการรับใช้,  
ค่าเบียประกัน, และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย 
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา  
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดปักเขตทีสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ของเทศบาล เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,290,000 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
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก
ยางแอสฟัลท์ เหล็ก ฯลฯ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิล  นํามันจารบี  นํามันเครือง 
ฯลฯ

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

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ

งบลงทุน รวม 4,976,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก 4 ฟุต จํานวน 8 ตัว จํานวน 32,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก 4 ฟุต จํานวน 8 ตัว   จํานวน 
 32,000  บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน  1  ตัว จํานวน 5,500 บาท
เครืองเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน  1  ตัว  จํานวน  5,500  
บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,939,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที 14 บ้านพุทรา
พัฒนา

จํานวน 260,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที 14 บ้านพุทรา พัฒนา    
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร     
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 525 เมตร    
จํานวน  260,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล. สายพุทรา- บ้านงิว ช่วงที 3 (หมู่ที 1,
9,12,14,17,20)

จํานวน 500,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. สายพุทรา- บ้านงิว ช่วงที 3 (หมู่
ที 1,9,12,14,17,20)    
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร    
ยาว 185 เมตรหนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร     
พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 185 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 2 ฝังทาง    
จํานวน  500,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล. สายริมทุ่ง  หมู่ที 17  บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

จํานวน 350,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. สายริมทุ่ง  หมู่ที 17  บ้านหนองคูประชาสรรค์    
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร      
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร    
จํานวน  350,000  บาท
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ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน จากบ้านนางปราณีต-
บ้านนายบุญธรรม  หมู่ที 3 บ้านช่องโค

จํานวน 350,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน จากบ้านนางปราณีต- บ้านนาย
บุญธรรม  หมู่ที 3 บ้านช่องโค  
ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร     
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมหินคลุก     
ไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร    
จํานวน  350,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3  (กลางซอย)  หมู่ที 10 
บ้านนิคมพัฒนา

จํานวน 170,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3  (กลางซอย)  หมู่ที 10  บ้านนิคมพัฒนา   
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร     
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร พร้อมหินคลุก     
ไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว130 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวม 2
 ด้าน)     
จํานวน  170,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันออกวัดบ้านพุทรา 
หมู่ที 1  บ้านพุทรา

จํานวน 250,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันออกวัดบ้านพุทรา หมู่ที 1  บ้านพุทรา    
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร      
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร พร้อมหินคลุก     
ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.15 เมตร (2 ด้าน)     
จํานวน  250,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะปัน ตําบลรังกาใหญ่ 
- บ้านท่าหลวง ตําบลท่าหลวง

จํานวน 600,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะปัน ตําบลรังกาใหญ่   
- บ้านท่าหลวง ตําบลท่าหลวง    
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร     
 
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 1,125  ตารางเมตร     
จํานวน  600,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง - บ้านนายเหมือน  
หมู่ที 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

จํานวน 350,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง - บ้านนายเหมือน    
หมู่ที 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา     
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร     
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 660  ตารางเมตร      
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง     
จํานวน  350,000  บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที 3 เชือม หมู่ที 11 ช่วงที 3
หมู่ที 3 บ้านช่องโค

จํานวน 400,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที 3 เชือม หมู่ที 11 ช่วงที 3  หมู่ที 3 บ้านช่อง
โค   
ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร    
หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมหินคลุก    
ไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ฝัง    
จํานวน  400,000  บาท
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ขยายไหล่ทาง คสล.ถนนทางเข้าโรงเรียนพิมายดํารง 
วิทยาคม หมู่ที 14  บ้านพุทราพัฒนา

จํานวน 99,000 บาท

ขยายไหล่ทาง คสล.ถนนทางเข้าโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม หมู่ที 14
  บ้านพุทราพัฒนา  
ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง หนา 0.10 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า  260
  ตารางเมตร    
จํานวน  99,000  บาท
เจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 10 บ้านนิคมพัฒนา

จํานวน 180,000 บาท

เจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างถังนําประปา  หมู่ที 10 บ้านนิคมพัฒนา   
ปริมาณงาน  1) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง     
6 นิว ใช้ท่อ PVC ขัน 13.5 มอก. 17.2532 ความลึกเฉลีย    
ตังแต่ 0.5-42.5 เมตร พร้อมติดตังเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า     
(ซัมเมอร์สเบิลปัม) ขนาด 1.5 HP จํานวน 1 ชุด      
2) ก่อสร้างทีวางถังนํา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร     
สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมถังเก็บนํา ความจุไม่น้อยกว่า     
2,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ    
จํานวน  180,000  บาท
เจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างถังนําประปา 
หมู่ที 11 บ้านนิคมสามัคคี

จํานวน 180,000 บาท

เจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างถังนําประปา   
หมู่ที 11 บ้านนิคมสามัคคี    
ปริมาณงาน 1)ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง     
6 นิว ใช้ท่อ PVC ขัน 13.5 มอก. 17.2532 ความลึกเฉลีย    
ตังแต่ 0.5-42.5 เมตร พร้อมติดตังเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า     
(ซัมเมอร์สเบิลปัม) ขนาด 1.5 HP จํานวน 1 ชุด      
2) ก่อสร้างทีวางถังนํา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร     
สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมถังเก็บนํา ความจุไม่น้อยกว่า     
2,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ    
จํานวน  180,000  บาท
วางท่อระบายนํา คสล.สายโรงเรียนบ้านพุทรา-ถนน
สายริมทุ่ง  หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า

จํานวน 350,000 บาท

วางท่อระบายนํา คสล.สายโรงเรียนบ้านพุทรา-ถนน สายริมทุ่ง  หมู่ที 9
 บ้านพุทราก้าวหน้า  
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร     
จํานวน 171 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 21 บ่อ งานคืนพืนที     
ถนน หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่ 12 ตารางเมตร    
จํานวน  350,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการถนนเพือการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายนํา จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการหลังฝนถนนดี จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 637,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 637,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 637,000 บาท

1) อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย  รวม 
 537,000  บาท
 1.1) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ที 1บ้านพุทรา  
จํานวน  27,000  บาท
   
     
 1.2) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางรุ่ง
ทิวา พลฉิม - บ้านนายจักรพงษ์ ฉายพิมา หมู่ที 5 บ้านตะปัน จํานวน 
 90,000  บาท
    
     
 1.3) ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางสุทธิพร ขวัญมณี-โรงสูบนํา หมู่ที 7
 บ้านรังกาน้อย จํานวน  200,000  บาท
    
    
 1.4) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที 14 บ้านพุทราพัฒนา  จํานวน 
 90,000  บาท
     
 1.5) ติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่ที 15 บ้านตะปันสามัคคี  จํานวน 
 130,000  บาท
    
    
2)  อุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  จํานวน  100,000  
บาท
 อําเภอพิมาย    
 2.1) ขยายเขตประปา จากสวนนายพรชัย-บ้านนางชืน   
 ฝีมือสาร หมู่ที 13 บ้านตะปันตะวันออก จํานวน  100,000  บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 350,000 บาท
งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําป้ายแสดงชือหมู่บ้าน   ถนน   และ ซอย
ในพืนทีตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,470,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,110,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 969,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 8  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 141,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 8  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดวัชพืชและทําความสะอาด
แหล่งนํา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสิงประดิษฐ์จากขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ภาชนะ 
โกยขยะ เข่ง ฯลฯ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี 
นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับคนงาน  
ในการรักษาความสะอาด เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสือแขนยาว  
เสือกัก ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือภาชนะรองรับขยะ
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างรัวตาข่ายสถานทีกําจัดขยะ จํานวน 500,000 บาท
เพือก่อสร้างรัวตาขายกันสถานทีกําจัดขยะ ความยาว 110 เมตร สูง 4
 เมตร  
จํานวน  500,000  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชนทัวไปในพืนที
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และเฝ้าระวัง ยาเสพติดภายใน
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิมทักษะให้กับกลุ่ม
อาชีพในพืนทีตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย
ยิมได้

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาพัฒนาชุมชนในพืนทีตําบล
รังกาใหญ่

จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ความรู้
เกียวกับยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ทีสนใจ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี ตําบล
รังกาใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
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งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 บ้านฉกาจ จํานวน 350,000 บาท
โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที 2 บ้าน
ฉกาจ จํานวน  350,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

1) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านพุทรา  จํานวน  5,000  บาท
 เพืออุดหนุนงบประมาณตามนโยบายการป้องกัน    
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนโยบายรัฐบาล     
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    
2) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑  จํานวน  5,000  
บาท
 เพืออุดหนุนงบประมาณตามนโยบายการป้องกัน    
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนโยบายรัฐบาล     
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    
3) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5  จํานวน 
 5,000  บาท
 เพืออุดหนุนงบประมาณตามนโยบายการป้องกัน    
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนโยบายรัฐบาล     
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)      
4) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค  จํานวน  5,000  
บาท
 เพืออุดหนุนงบประมาณตามนโยบายการป้องกัน    
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนโยบายรัฐบาล     
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    
5) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม  จํานวน 
 5,000  บาท
 เพืออุดหนุนงบประมาณตามนโยบายการป้องกัน    
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนโยบายรัฐบาล     
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 659,240 บาท
งบบุคลากร รวม 216,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 216,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 443,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 443,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล และ พนักงานจ้าง
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  
อําเภอพิมาย

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในงานเทศกาล
เทียวพิมาย

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
อําเภอหรือจังหวัด

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จํานวน 98,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสําคัญทางราชการ 
เช่น  วันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิปัญญาท้องถินไทยร่วมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เทียวพิมาย

จํานวน 180,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทีเกียวเนืองกับศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนเทศกาลเทียวพิมาย ประจําปี 2558 
เพืออุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอพิมาย  
ใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเทียวพิมาย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,015,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,214,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 609,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 556,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 4  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 801,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย 
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ 
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นํา
เกษตรกร

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผสมเทียมและดูแลสุขภาพสัตว์
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมผลผลิตมันสําปะหลัง จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกียวกับ
การปลูกยางพารา

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของ  
เทศบาล เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม   
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่านํามันสําหรับเครืองตัดหญ้า ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิง ปุ๋ย   
สารปราบ ศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์    
แผ่นโปรแกรม  และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบนําของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลือนทีของสํานักงานเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,620,392 บาท
งบกลาง รวม 2,620,392 บาท
งบกลาง รวม 2,620,392 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 379,206 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 1,021,700 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 543,826 บาท
เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 524,860 บาท
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท
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