
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 80,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,974,540 บาท
งบบุคลากร รวม 7,084,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
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

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ และทีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,235,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,489,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 8 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล   
จํานวน 8 อัตรา,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล/  
รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/  
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 917,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 12  อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 12 อัตรา   

เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง ทีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที  

งบดําเนินงาน รวม 3,900,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทน  
ให้แก่ประชาคม และผู้ทําประโยชน์อืนแก่เทศบาล  ฯลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 2,245,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 410,000 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 หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  

ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร จํานวน 7,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสารต่างๆ  
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อมสมาชิกสภาฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 82  ข้อ 2 ) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 83 ข้อ 4)   

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประชาคมเพือป้องกันการทุจริตคอรับชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 82  ข้อ 3)   

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 ข้อ 13)    

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ บุคลากร และผู้นําชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 ข้อ 12)   

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 83 ข้อ 5)   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
กิจกรรมต่างๆ  

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 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 หมึกเครืองถ่ายเอกสาร   
นําดืม ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ สิงของ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลักไฟฟ้า   
วิทยุสือสาร ฯลฯ   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด    
ผงซักฟอก  สบู่ ฯลฯ   

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 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 810,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 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   
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งบลงทุน รวม 957,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 357,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดํา  
(ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดํา 
(ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที) จํานวน 1 เครือง  
งบประมาณ  100,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29)

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท
เพือจัดซือตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้
งบประมาณ  4,000  บาท
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 89  ข้อ 29)

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 
งบประมาณ  13,000 บาท
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 89  ข้อ 29)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตังระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในตําบลรังกาใหญ่ 
งบประมาณ  200,000 บาท (ตามรายการทีเทศบาลกําหนด)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 83 ข้อ 7) 

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์อืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ   

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สํานักปลัดเทศบาล  
งบประมาณ  100,000 บาท (ตามแบบของเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 86 ข้อ 15 )  

   

วันทีพิมพ์ : 31/5/2560  15:17:47 หน้า : 5/34



ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําสาธารณะ 
งบประมาณ   500,000 บาท  (ตามแบบของเทศบาล) 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 87 ข้อ 23 )  
   

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 ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
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 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 86 ข้อ 16 )  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 645,060 บาท
งบบุคลากร รวม 500,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 228,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 86 ข้อ 17)   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง   
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 82 ข้อ 1)   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  

งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 ชุด จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 ชุด    
งบประมาณ  22,000  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29)
   

เครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1ครือง

จํานวน 7,900 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา (30
 หน้า/นาที)   จํานวน 1 เครือง
งบประมาณ  7,900 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29)
   

งานบริหารงานคลัง รวม 3,795,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,951,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,951,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,014,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 7 อัตรา  

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง/
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน   1  อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,760 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 ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 87 ข้อ 20)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 88 ข้อ 25)

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 86 ข้อ 19)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์  ตู้  โต๊ะ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   
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ค่าวัสดุ รวม 281,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
 

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 64,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,600 บาท
เพือจัดซือตู้ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ งบประมาณ  4,600 บาท  
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)

ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้  
งบประมาณ  8,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 8 ตู้ จํานวน 52,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 8 ตู้  
งบประมาณ  52,000  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,662,900 บาท
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 5  อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 5  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 921,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจตังด่านตรวจและเฝ้าระวังพืนที
เสียง
ติดยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 68  ข้อ 79 )    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง   

ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ ประจําปี 2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 64 ข้อ 66) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 260,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 64 ข้อ 64) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 64 ข้อ 65) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและอบรมให้ความรู้ 
เกียวกับยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 75 ) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 90,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 65 ข้อ 68)    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 
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 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 ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ  
ประเภทต่างๆ   

งบลงทุน รวม 1,116,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ป้ายไฟสามเหลียมหยุดตรวจ จํานวน 24,000 บาท
เพือจัดซือป้ายไฟสามเหลียมหยุดตรวจ งบประมาณ  24,000  บาท  
(ตามรายการทีเทศบาลกําหนด) 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 66 ข้อ 73) 

เสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสาแม่ข่ายพร้อมติดตัง งบประมาณ  50,000  
บาท (ตามรายการทีเทศบาลกําหนด) 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 66 ข้อ 71)  

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ต่างๆ เกียวกับการดับเพลิง   
งบประมาณ 30,000 บาท 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 65 ข้อ 70)      
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน  1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน  1 เครือง   งบประมาณ  7,900  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 89 ข้อ 29) 
  

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์อืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์  
ประเภทต่างๆ   
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 65 ข้อ 70) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลรังกาใหญ่ งบประมาณ  1,000,000 บาท
(ตามแบบของเทศบาล)    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 65 ข้อ 67)  

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนงบประมาณ ดังนี
1) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านพุทรา  
งบประมาณ 5,000 บาท
2) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑  
งบประมาณ 5,000 บาท
3) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 
งบประมาณ 5,000 บาท
4) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค  
งบประมาณ 5,000 บาท
5) อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม  
งบประมาณ 5,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 67 ข้อ 76)   
   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 18,853,200 บาท
งบบุคลากร รวม 6,892,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,892,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,216,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 17 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล 
จํานวน 17 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,446,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 9 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 9 อัตรา    

งบดําเนินงาน รวม 5,643,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 2,628,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน   
และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 46 ข้อ 1) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 46 ข้อ 2)  
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47  ข้อ 3) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการนําเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ข้อ 6)  
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 180,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ข้อ 5)
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน ของคณะผู้
บริหาร  เจ้าหน้าทีและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 17,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 49 ข้อ 7)    

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตําบล
รังกาใหญ่

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น โครงการสืบสาน   
ตํานานลูกทุ่งไทย, ค่ายพุทธธรรม, พีติวน้อง, ค่ายวิทยาศาสตร์   
ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47ข้อ 4)   

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

จํานวน 1,679,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ  1,288,000 บาท
  (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 49 ข้อ 9)    
- ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) งบประมาณ  391,000  บาท
  (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ข้อ 12)    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ข้อ 13)
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,300 บาท
เพือเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50  ข้อ 14)

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

ค่าวัสดุ รวม 2,863,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  
เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ   
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,623,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  งบประมาณ  2,153,000  บาท
   (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 49 ข้อ 10) 
  
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 470,000 บาท
   (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 50 ข้อ 11)

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล เบนซิน นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นโปรแกรม  
และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   

วัสดุอืน จํานวน 68,500 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 1,801,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,201,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 7 ตู้ จํานวน 28,000 บาท
เพือจัดซือตู้กระจกบานเลือน 4 ฟุต  จํานวน 7 ตู้ 
งบประมาณ 28,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ข้อ 17 และ หน้า 89 ข้อ 29)

ตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน 1 ตู้ จํานวน 3,900 บาท
เพือจัดซือตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน 1 ตู้ 
งบประมาณ 3,900  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ข้อ 17 และ หน้า 89 ข้อ 29)
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ตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จํานวน 2 ตู้ จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จํานวน 2 ตู้ 
งบประมาณ  13,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ข้อ 17 และ หน้า 89 ข้อ 29)    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,000 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 1 คัน

จํานวน 787,000 บาท

เพือจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 787,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 88 ข้อ 26)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (27 
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง

จํานวน 19,200 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(27 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง  งบประมาณ 19,200 บาท   
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 51 ข้อ 17)     

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์อืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านตะปัน-รังกาสามัคคี

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตะปัน-รังกาสามัคคี  งบประมาณ 400,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 51 ข้อ 16) 
   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล ทัง 4 ศูนย์

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ทัง 4 ศูนย์  งบประมาณ   200,000 บาท
(ตามแบบของเทศบาล,แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ข้อ 15)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,516,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,516,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพืนที  
งบประมาณ  4,516,000 บาท 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 49 ข้อ 8)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 3,249,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,789,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,789,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 1 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 1,150,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
  

ค่าใช้สอย รวม 935,000 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 ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 41) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันงดสูบบุหรีโลก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 37)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเอดส์โลก จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56  ข้อ 36) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ข้อ 33)

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ข้อ 34 ) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 58 ข้อ 44) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศักษาดูงานด้านสาธารณสุข
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 39 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 58 ข้อ 42) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 52 ข้อ 18) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ข้อ 22)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 40) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องโรค
เรือรังของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 59 ข้อ 46) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย
บุคคลากรเทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 59 ข้อ 48) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57  ข้อ 38 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี  2560-2562 หน้า 56  ข้อ 35 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ข้อ 24) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

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

ค่าวัสดุ รวม 185,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ  กระดานไวท์บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม ฯลฯ 
งบประมาณ  20,000  บาท
 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พาทิชันกันห้องพยาบาล ขนาด กว้าง 80
 ซม. สูง 150 ซม. จํานวน 3 ชิน   งบประมาณ 10,500  บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 2 ชุด  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 59 ข้อ 49 )

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

วัสดุอืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํา และนํายาพ่นหมอกควัน  
กําจัดยุง   
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 52 ข้อ 19 )
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งบลงทุน รวม 159,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง จํานวน 59,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครือง  
งบประมาณ 59,000  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 52 ข้อ 20 )

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองตรวจเลือดปลายนิว (ตรวจนําตาลเบืองต้น) จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตรวจเลือดปลายนิว (ตรวจนําตาลเบืองต้น) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ  5,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29 )

เครืองวัดความดันโลหิต (ขนาดเล็ก) จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต (ขนาดเล็ก) จํานวน 1 ชุด  
งบประมาณ 5,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29 )

เตียงปฐมพยาบาล (ใช้สําหรับห้องพยาบาล) จํานวน 1 เตียง จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือเตียงปฐมพยาบาล (ใช้สําหรับห้องพยาบาล) จํานวน 1 เตียง 
งบประมาณ 15,000  บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29 )

โต๊ะข้างเตียงและเก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะข้างเตียงและเก้าอี จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ  5,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89  ข้อ 29 )

ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซือเครืองออกกําลังกาย (ตามรายการทีเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ งบประมาณ 50,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 59 ข้อ 50 )    

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์อืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ฯลฯ   

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
20 แห่ง ๆ ละ 7,500 บาท  งบประมาณ  150,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 54 ข้อ 25 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 916,720 บาท
งบบุคลากร รวม 501,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 213,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 63 ข้อ 60)

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 61 ข้อ 55)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 240,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําสถานทีทีเอือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุง อาคารและสถานทีต่างๆ    
เช่น ทางลาดและราวจับเพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 (ตามแบบของเทศบาล ,แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 62
 ข้อ 57)
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โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสําหรับคนพิการ  
ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในข่ายจําเป็นต้องได้รับการฟืนฟูสมรรถภาพ

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน 
ตาม " โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี"  
ประจําปี  2560  (ตามแบบของเทศบาล) 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 61 ข้อ 56 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,488,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,264,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,264,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,275,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล   
จํานวน 4 อัตรา ,เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง/  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 752,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
จํานวน 6 อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 1,955,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 682,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าบริการรับใช้,ค่าเบียประกัน, 
และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดปักเขตทีสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 83 ข้อ 6)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 87 ข้อ 21)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 272,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ของเทศบาล 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
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก  
ยางแอสฟัลท์ เหล็ก ฯลฯ    

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

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 ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุ  
ประเภทต่างๆ  
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งบลงทุน รวม 3,577,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว 
งบประมาณ 10,000 บาท 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)
 

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 
งบประมาณ 15,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาด A3  
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 53,000 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ  
ขนาด A3  จํานวน 1 เครือง งบประมาณ 53,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 29)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,499,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. สายบ้านนายสมจิตร  สืบค้า - 
คลองห้วยลึก หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่

จํานวน 209,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. สายบ้านนายสมจิตร  
สืบค้า -คลองห้วยลึก หมู่ที 4 บ้านรังกาใหญ่  
งบประมาณ 209,000 บาท
ปริมาณงาน 1) ก่อสร้างรางระบายนํา  กว้าง 1.20 เมตร  ยาว  120
 เมตร 
ลึก  1.00  เมตร 
2) วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร  จํานวน  6  ท่อน    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 15 ข้อ 4)

ติดตังระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระหนองปรือ หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระหนองปรือ หมู่ที 9
บ้านพุทราก้าวหน้า
ปริมาณงาน ติดตังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามแบบของเทศบาล) งบ
ประมาณ   200,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 38 ข้อ 91)

วางท่อ คสล. สายบ้านนางอัญชลี  บุญอยู่ - นายศิวเศก  
เหล็กพิมาย  หมูที 6  บ้านหนองนํากิน

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. สายบ้านนางอัญชลี  บุญอยู่ - นายศิวเศก  
เหล็กพิมาย  หมู่ที 6  บ้านหนองนํากิน 
งบประมาณ 350,000 บาท
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร 
จํานวน  151  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จํานวน  18  จุด      
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 15 ข้อ 6)
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วางท่อระบายนํา  คสล. สายบ้านนางนลันญา   
ร่มสบาย-สีแยกวัดตะปัน  หมู่ที 15 บ้านตะปันสามัคคี

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  คสล. สายบ้านนางนลันญา  ร่มสบาย
-สีแยกวัดตะปัน หมู่ที 15 บ้านตะปันสามัคคี  
งบประมาณ  350,000 บาท    
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน  120  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จํานวน  15  จุด    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 18 ข้อ 19)

วางท่อระบายนํา  คสล. สายบ้านนายบริพัฒน์ - บ้านนายไสว  
 เปลืองโนนสูง  หมู่ที 7 บ้านรังกาน้อย

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  คสล. สายบ้านนายบริพัฒน์ - บ้านนาย
ไสว  เปลืองโนนสูง  หมู่ที 7 บ้านรังกาน้อย 
งบประมาณ 150,000  บาท   
ปริมาณงาน วางท่อคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จํานวน 58  ท่อน พร้อมบ่อพัก  คสล.  จํานวน  7  จุด    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 15 ข้อ 7)

วางท่อระบายนํา  คสล.สายบ้านนายสถิตย์ -  
นายเสมอ แคพิมาย หมู่ที 19  บ้านตะปันประชาสรรค์

จํานวน 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  คสล.สายบ้านนายสถิตย์ - นายเสมอ 
แคพิมาย หมู่ที 19  บ้านตะปันประชาสรรค์   
งบประมาณ 290,000  บาท   
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จํานวน  120  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จํานวน  15  จุด   
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ข้อ 25)
 

วางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนายประคอง -  
บ้านครูประเสริฐ หมู่ที 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนายประคอง -บ้านครู
ประเสริฐ หมู่ที 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา   
งบประมาณ 350,000 บาท
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน  143  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จํานวน  17  จุด    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 19 ข้อ 23)

วางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนายมานพ    
ใฝ่ค้า - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ที 5 บ้านตะปัน

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. สายบ้านนายมานพ ใฝ่ค้า - ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที 5 บ้านตะปัน  
งบประมาณ  350,000 บาท    
ปริมาณงาน วางท่อคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน  151  ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 18  จุด    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 15 ข้อ 5)
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วางท่อระบายนํา คสล.ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านพุทรา  
หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล.ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านพุทรา 
หมู่ที 9 บ้านพุทราก้าวหน้า  
งบประมาณ  150,000  บาท    
ปริมาณงาน 1) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร   
จํานวน  62 ท่อน  พร้อมบ่อพักจํานวน 8 บ่อ     
2) งานคืนพืนทีถนน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที ไม่น้อยกว่า 37.2 ตร
.เมตร
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 16 ข้อ 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการถนนเพือการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ข้อ 27)
โครงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายนํา จํานวน 700,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ข้อ 26)  
โครงการหลังฝนถนนดี จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ข้อ 28) 

งบเงินอุดหนุน รวม 691,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 691,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 691,000 บาท
เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิมาย 
งบประมาณ  591,000 บาท  ตามโครงการดังนี
- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที 4  บ้านรังกาใหญ่  
งบประมาณ  141,000 บาท      
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 38 ข้อ 89) 
   
- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจากประปา
หมู่ที 7- แยกหมู่ที 18  หมู่ที 7 บ้านรังกาน้อย 
งบประมาณ  100,000 บาท
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 38 ข้อ 90) 
   
- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 20 บ้านหนองไทร  
งบประมาณ  350,000 บาท
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 39 ข้อ 92)    

เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วนภูมิภาอําเภอพิมาย 
งบประมาณ  100,000 บาท ตามโครงการดังนี
- ขยายท่อเมนประปาสายบ้านนายบุญแถม มีพิมาย-บ้านนายเจริญ 
จอมพุทรา หมู่ที 7 บ้านรังกาน้อย
งบประมาณ 100,000 บาท
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 40 ข้อ 96)    
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,975,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,117,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 989,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 8  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 8  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 858,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 445,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ากําจัด  
สิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเบียประกัน, ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดวัชพืชและทําความสะอาด
แหล่งนํา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 80  ข้อ 12 )  

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 78 ข้อ 1) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
มูลฝอย

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 78  ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 81 ข้อ 15)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/สถานศึกษา
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 79 ข้อ 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 85,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
เช่น คอมพิวเตอร์  รถยนต์  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ    
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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  ยางใน 
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 ถุง
เท้า รองเท้า ฯลฯ   

วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือภาชนะรองรับขยะ   
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 78 ข้อ 2)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,728,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 965,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชนทัวไปในพืนที
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 64 ข้อ 63 ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 75 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาพัฒนาชุมชน
ในพืนทีตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 63 ข้อ 61 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย
ยิมได้

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 76 ข้อ 4)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 600,000 บาท

เพือเป็นใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 76 ข้อ 5)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 83 ข้อ 8)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 75 ข้อ 2) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ทีสนใจ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 76 ข้อ 3) 

งบลงทุน รวม 763,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 763,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที 17
บ้านหนองคูประชาสรรค์

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที 17 
บ้านหนองคูประชาสรรค์  
งบประมาณ  63,000  บาท
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสามปี2560-2562  หน้า 84
 ข้อ 11)   

โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 16 บ้านสามัคคี 1 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 16 บ้านสามัคคี 1  
งบประมาณ  350,000 บาท
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 84
 ข้อ 10)   

โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 บ้านฉกาจ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 บ้านฉกาจ 
 งบประมาณ  350,000 บาท
(ตามแบบของเทศบาล, แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 84
 ข้อ 9)   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 820,200 บาท
งบบุคลากร รวม 187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 187,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 633,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 633,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน 
เทศบาล และ พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 295,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 82 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 70 ข้อ 87) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 70ข้อ 85) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิน 
สัมพันธ์อําเภอพิมาย

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 70  ข้อ 84)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในงาน
เทศกาลเทียวพิมาย

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 70ข้อ 86)  

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับอําเภอหรือจังหวัด

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 71 ข้อ 89)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จํานวน 98,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 69 ข้อ  81)   
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสําคัญทางราชการ 
เช่น  วันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ    
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 94)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 74 ข้อ 98) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 73  ข้อ 96)  

ค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิปัญญาท้องถินไทยร่วมใจพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 93) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เทียวพิมาย

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 72  ข้อ 91) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทีเกียวเนืองกับศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 95)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 97) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนเทศกาลเทียวพิมาย ประจําปี 2559 
เพืออุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอพิมายใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลเทียวพิมาย  
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 72 ข้อ 90 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,196,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,330,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,330,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 714,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 568,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 4 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง    
จํานวน 4  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 866,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 66 ข้อ 74 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 80 ข้อ 11 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 80 ข้อ 10)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 77 ข้อ 7)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกร
ตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 77 ข้อ 8)

ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลรังกาใหญ่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ฯ 
(แผนพัฒนาสามป2ี560-2562 หน้า 77 ข้อ 6)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

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

ค่าวัสดุ รวม 140,000 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 สารปราบศัตรู
พืช ฯลฯ 

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

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลือนทีของสํานักงานเทศบาลตําบลรังกาใหญ่   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,653,680 บาท
งบกลาง รวม 22,653,680 บาท
งบกลาง รวม 22,653,680 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 355,029 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,396,400 บาท
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,788,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 789,756 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 550,853 บาท
เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 610,842 บาท
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท
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